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Gdańsk, listopad 2016 r. 

 

KOMUNIKAT Nr 2/16 
 

 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku informuje w następujących sprawach: 

 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 

1) Kampania sprawozdawczo - wyborcza w kołach Okręgu Gdańskiego będzie 

przebiegać w terminie od 2 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r. 

 

Walne zgromadzenie należy przeprowadzić w oparciu o następujące dokumenty: 

 Statut PZW z dn. 19.X.2007 r. 

 Regulamin Organizacyjny Koła PZW zatwierdzony Uchwałą nr 27 ZG PZW w dn. 

26.10.2002r. 

 Ordynacja wyborcza do władz i organów PZW – zatwierdzona Uchwałą Nr 152 

ZG PZW w dn. 17.09.2016 r. – w załączeniu. 

 Ordynacja wyborcza do władz i organów kół PZW Okręg w Gdańsku 

zatwierdzona Uchwałą Nr Z-59/16 w dniu 15.11.2016 r. – w załączeniu. 

 

 Zwraca się uwagę na istotną zmianę w ordynacji wyborczej okręgów i kół. 

Warunkiem wyboru na funkcję delegata jest pełnienie funkcji statutowych we 

władzach lub organach PZW przez okres nie krótszy niż 5 lat. 

 

Członkowie koła powinni być zawiadomieni o terminach zebrania (1 i 2) oraz 

planowanym porządku posiedzenia (zgromadzenia) co najmniej 21 dni przed 

terminem zebrania. 

O terminie zebrania należy powiadomić Zarząd Okręgu na minimum 10 dni przed jego 

odbyciem. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 151 Zarządu Głównego PZW z dn. 17.09.2016 r. Zarząd Okręgu 

zapewni udział swojego przedstawiciela w zebraniu, którego o zebraniu należy 

powiadomić telefonicznie lub listownie na co najmniej 10 dni przed zebraniem. 

Wykaz przedstawicieli ZO zostanie podany kołom do wiadomości – do dn. 15.XII.br. 

 

W kołach wielosekcyjnych, walne zgromadzenia sprawozdawczo – wyborcze, winny 

być poprzedzone ogólnymi zebraniami członków sekcji poświęcone wyborowi władz i 
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delegatów na okręgowy zjazd delegatów. Zarządy koła zapewnią udział swego 

przedstawiciela w zebraniach sekcji. 

 

Nowo wybrany Zarząd Koła na swoim pierwszym posiedzeniu powołuje rzecznika 

dyscyplinarnego. 

Koła, które posiadają pod opieką wody, w celu właściwego funkcjonowania koła 

proszone są o powołanie komendanta Społecznej Straży Rybackiej. 

 

 

W terminie 14 dni od daty odbycia Walnego Zgromadzenia należy przesłać do Biura 

ZO następujące materiały (oryginały): 

 protokół z zebrania, podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania 

– wzór protokołu znajduje się na stronie www.pzw.gda.pl w zakładce druki. 

Jeśli podjęto uchwały i wnioski do zarządu okręgu, muszą być dołączone do 

protokołu i posiadać podpisy, jak w protokole. 

 sprawozdanie z działalności koła w zakresie realizacji zadań statutowych 

w latach 2013-2016, 

 sprawozdanie liczbowe oraz opisowe Komisji Rewizyjnej ze swojej działalności 

zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnych PZW, 

 sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła – wzór druku w załączeniu, 

 sprawozdanie Rzecznika dyscyplinarnego koła, podpisane przez prezesa koła 

i z jego imienną pieczątką - wzór druku w załączeniu. 

W przypadku wspólnego rzecznika dyscyplinarnego, informację składa koło, 

którego rzecznik jest członkiem. Brak rzecznika dyscyplinarnego w kole lub 

brak wykroczeń nie zwalnia koła od złożenia informacji, także negatywnej. 

 dane delegatów i ich zastępców na Okręgowy Zjazd Delegatów  – druki 

w załączeniu, które proszę powielić w zależności od liczby delegatów 

i zastępców. 

 wykaz władz na nową kadencję (składy osobowe i funkcje zarządu koła, komisji 

rewizyjnej koła, sądu koleżeńskiego koła, rzecznika koła i komendanta SSR – 

druk w załączeniu. 

 informacja do ogólnodostępnego wykazu adresów kół, który zostanie 

opublikowany w Internecie na stronie www.pzw.gda.pl – druk w załączeniu. 

 Ankietę w sprawie działalności sportowej i z młodzieżą za rok 2016. – druk 

w załączeniu. 

 Terminarz zawodów/imprez sportowych i towarzyskich koła na r. 2017. 

 

 

http://www.pzw.gda.pl/
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Zarząd Okręgu zobowiązuje Prezesów kół do dopilnowania, terminowego złożenia 

dokumentacji w Biurze Zarządu Okręgu. 

 

 

2) Wędkarskie Kluby Sportowe zobowiązane są do zwołania walnego zebrania 

sprawozdawczo-wyborczego członków, w terminie od 2 stycznia do 28 lutego 2017 r. 

Walne zebranie członków klubu zatwierdza m.in: 

- plan działania i roczny budżet klubu, 

- rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania z działalności klubu, w tym 

sprawozdanie finansowe, 

- uchwala wysokość wpisowego i składki członkowskiej klubu. 

Dokumentację z zebrania wraz z nowym wykazem władz, a także wykazem 

członków klubu należy przesłać do biura Zarządu Okręgu w terminie do 15.03.2017 r. 

 

 

3) Wnioski na odznaczenia i wyróżnienia PZW należy złożyć w Biurze Zarządu 

Okręgu w terminie do dnia 15 marca 2017 r. 

Regulamin nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW zawierający 

wzory druków na odznaczenia, można nabyć w magazynie biura ZO,  pokój nr 10. 

 

Koła, które będą występowały o nadanie tytułu Członka Honorowego PZW dla członka 

swojego koła, zobowiązane są na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym do 

podjęcia stosownej  uchwały, której treść wraz z wnioskiem należy przesłać do 

Zarzadu Okręgu z materiałami z zebrania. 

Jednocześnie przypomina się, że terminowe złożenie materiałów z zebrania jest 

jednym z kryteriów przy przyznawaniu odznaczeń i wyróżnień dla członków koła. 

Zwracamy się z prośbą do zarządów kół o wyważone decyzje i nie składanie 

nadmiernej liczby wniosków na odznaczenia, które komisja ds. odznaczeń i wyróżnień 

będzie zmuszona odrzucić. 

 

 

II. OCHRONA I ZAGOSPODAROWANIE WÓD 
 

1) Zarząd Okręgu zwraca się do kół o wzmożenie działalności w zakresie ochrony 

wód. Jest to działalność kosztowna, ale konieczna i na pewno potrzebna szczególnie 

w okresie wędrówek tarłowych ryb łososiowatych. 
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Prosimy Komendantów Powiatowych, strażników kół, a także wszystkich kolegów 

wędkarzy o podjęcie czynności kontrolnych mających na celu ukrócenie 

kłusownictwa. Dla ułatwienia współpracy podajemy kontakt do Komendantów 

Powiatowych SSR i ich zastępców: 

 

 

Lp Powiat  Komendant SSR / telefon Zastępca Komendanta 

SSR / telefon 

1 Gdański (Grodzki) Tomasz Dzierżanowski 

728-989-137 

Z-ca Adam Żynda 

601-632-707 

2 Gdański (Pruszcz Gd) Andrzej Zwarra 

533-314-394 

- 

4 Starogardzki Witold Borkowski 

537-224-405 

- 

5 Tczewski Tadeusz Nowak 

790-725-101 

Mirosław Karolczyk 

505-816-444 

6 Pucki Piotr Licau 

606-142-336 

- 

7 Wejherowski Adam Elwart 

533-104-100 

Piotr Gliwiński 

880-566-397 

8 Kartuski Wojciech Gillmeister 

533-314-391 

- 

9 Chojnicki Zdzisław Lubecki 

604-573-976 

- 

10 Kościerski Karol Ebertowski 

537-224-480 

Mariusz Ściążko 

600-880-633 

 
 
2) Wszelkie nieprawidłowości dot. wód można zgłaszać: 

 Państwowa Straż Rybacka w Gdańsku tel. 58/ 302-07-25 

 Policja 112 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska tel. 58/ 309-49-11 

 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna tel. 58/ 344-73-00 

 PZW Okręg w Gdańsku tel. 58/301-48-86, 58/305-78-65, 791-000-903, 

całą dobę czynna jest automatyczna sekretarka 58/301-01-41 
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3) Informujemy wszystkich wędkarzy, a szczególnie Społecznych Strażników 

Rybackich, że zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Obrony 

Narodowej z dn. 29.02.2016 w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub 

jego części (Dz.U. z 2016 poz. 354), obowiązuje zakaz noszenia przedmiotowego 

umundurowania. 

Umundurowanie, jego barwa, krój i oznaki stanowią zewnętrzny znak przynależności i 

są prawnie zastrzeżone dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Nieprzestrzeganie powyższego rozporządzenia przez osoby nieuprawnione niesie za 

sobą skutki prawne wynikające z Kodeksu Wykroczeń. 

 

 

 

III. SPRAWY FINANSOWE 
 

1. Stosując się do Ustawy o rachunkowości - art. 26 Ustawy z dnia 29 września 

1994r. (z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Dyrektora Biura nr 9/2016 z dnia 

18.11.2016r. Zarząd Okręgu zarządza przeprowadzenie inwentaryzacji w kołach PZW 

Okręg w Gdańsku. Inwentaryzacją należy objąć: 

-środki pieniężne zgromadzone zarówno w kasie kół jak i na rachunkach bankowych,  

-rzeczowe składniki aktywów obrotowych, 

-środki trwałe. 

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji – do 16 stycznia 2017 r. 

Ze względu na wagę zagadnienia oraz krótki termin, zbiegający się z terminem 

Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo-Wyborczych prosimy o poważne 

potraktowanie tego tematu, a osoby odpowiedzialne materialnie o ułatwienie spisu. 

Pismo wraz z załącznikami dotyczące inwentaryzacji otrzymają bezpośrednio na adres 

domowy prezesi i skarbnicy kół. 

 

 

2. Zarządy kół, które pobrały Zezwolenia na łowisko STRASZYN-GOSZYN na rok 

2016 zobowiązane są do ich zwrotu wraz z rejestrami połowu ryb - w terminie do 

5 stycznia 2017 r. 
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IV. DZIAŁALNOŚĆ  Z  MŁODZIEŻĄ 
 

1) Rada ds. młodzieży zaprasza wszystkich zainteresowanych do uzyskania 

uprawnień Instruktora Wędkarstwa Młodzieżowego, które dają możliwość 

prowadzenia szkoleń teoretycznych dzieci i młodzieży w kołach, sekcjach i szkołach, a 

także do prowadzenia zajęć praktycznych na obozach młodzieżowych. 

Prosimy zarządy kół o zgłaszanie chętnych kandydatów na adres biura ZO. 

O terminie kursu zostaną poinformowane bezpośrednio zainteresowane koła. 

 

 

 

2) KONKURS WIEDZY WĘDKARSKIEJ I EKOLOGICZNEJ - 2017 

Regulamin konkursu. 

1. Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 10 do 16 lat (bez względu 

na miesiąc urodzenia) - z rejonu Okręgu Gdańskiego PZW. 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap – test, II etap – test. 

3.  Termin nadsyłania odpowiedzi I etapu:  do 9 lutego 2017 r. 

4. Uwaga! Odpowiedzi na pytania testowe przysyłamy wyłącznie na specjalnym 

druku, na adres: 

 Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku 

ul. Rajska 2,      80-850 Gdańsk 

 lub pzw@ima.pl lub faks: 58/ 301 01 41 

5. Prace kreślone, poprawiane oraz z nieczytelnymi lub niedokładnymi danymi 

osobowymi nie będą brane pod uwagę. 

6. Oceny dokona komisja powołana przez Radę ds. młodzieży przy Zarządzie 

Okręgu PZW w Gdańsku. 

7. Informacja o wynikach I etapu konkursu oraz nazwiska osób, które 

zakwalifikowały się do II etapu zostaną ogłoszone na stronie www.pzw.gda.pl w 

terminie ok. dwóch tygodni od zakończenia I etapu. 

8. Termin II etapu (finał dla zwycięzców I etapu) ustala się na dz. 11 marca 2017 r. 

(sobota) godz. 9.00 w Gdańsku ul. Rajska 2, Mały Młyn. 

9. Zwycięzca konkursu wyłoniony w II etapie otrzyma atrakcyjną nagrodę główną, 

pozostali uczestnicy finału otrzymają wędkarskie nagrody rzeczowe. 

 

Prosimy prezesów kół o rozpropagowanie konkursu, przede wszystkim w szkołach, 

które znajdują się na terenie ich działania. 

Opiekunów prosimy o dopilnowanie, aby testy I etapu były wypełnione przez dzieci 

samodzielnie. W przypadku nadesłania prac budzących uzasadnione podejrzenie 

mailto:pzw@ima.pl
http://www.pzw.gda.pl/
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pracy grupowej, komisja zastrzega sobie prawo odrzucenia wszystkich prac danej 

grupy. 

 

 

3) XXIII Okręgowa Olimpiada Młodzieży w sportach wędkarskich. 

Termin:  6 – 7 maja 2017 r. 

Patronat: Stanisław Lisak Prezes Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku 

Miejsce zakwaterowania i wyżywienia: Gdańsk Świbno, Ośrodek Wypoczynkowy 

„Przystań u Kostka” ul. Trałowa 20 (www.przystanukostka.pl) 

 

W olimpiadzie mogą brać udział drużyny składające się z trzech zawodników 

i opiekuna, który ukończył 18 lat, w następujących grupach wiekowych: 

 szkoła podstawowa - urodzeni w roku 2003 i młodsi, 

 lub gimnazjum  - urodzeni w roku 2001 i młodsi, 

 lub szkoła średnia - urodzeni w roku 1999 i młodsi. 

Przyjmowane będą również zgłoszenia zawodników indywidualnych (z opiekunem). 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w olimpiadzie jest przynależność do PZW. 

Warunkowo zostaną dopuszczeni zawodnicy do lat 14, którzy po raz pierwszy startują 

w olimpiadzie. 

W ramach olimpiady przeprowadzone będą następujące konkursy: 

- Konkurs spławikowy – łowienie ryb wymiarowych i nie objętych okresem 

ochronnym. Łowisko: Kanał Śledziowy. 

- Trójbój rzutowy - rzuty ciężarkiem do tarczy Arenberga i konkurencja spinning 

cel 7,5g oraz konkurencja odległość 7,5g. 

-  Konkurs wiedzy wędkarskiej i ekologicznej obejmujący tematy ochrony 

środowiska naturalnego, ptaków, ssaków, rozpoznawanie ryb, Statutu 

i Regulaminu Połowu Ryb oraz tradycji Polskiego Związku Wędkarskiego. 

- Test sprawnościowy – rzut kulą zanętową (piłeczka do tenisa ziemnego) do 

tarczy Arenberga w pozycji siedzącej. 

Olimpiada zostanie rozegrana w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej 

w poszczególnych kategoriach. Punktacja prowadzona będzie ujemna tzn. za zajęcie 

pierwszego miejsca 1 punkt, drugiego 2 punkty itd. Do klasyfikacji drużynowej zalicza 

się punkty zdobyte przez trzech uczestników drużyny. 

Ramowy program: 

sobota 

godz. 8.00   – zbiórka na łowisku – Kanał Śledziowy, losowanie  

godz. 9.00 – 12.00 - spławikowe zawody wędkarskie 

godz. 13.00   - zakwaterowanie w OW „Przystań u Kostka” w Świbnie 
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godz. 14.30  - oficjalne otwarcie olimpiady 

godz. 15.00  - obiad 

godz. 16.00  - test wiedzy ekologiczno- wędkarskiej 

godz. 17.00  - test sprawnościowy 

godz. 19.00  - kolacja 

niedziela 

godz. 8.30  - śniadanie 

godz. 9.30  - trójbój rzutowy (boisko w Wiślince) 

godz. 13.00  - obiad 

godz. 14.30  - ogłoszenie wyników, zakończenie olimpiady 

 

Inne informacje dot. olimpiady: 

 Zgłoszenia z kół będą przyjmowane na piśmie do 14 kwietnia 2017 r. – druk 

w załączeniu.  

 Drużyny pokrywają koszty podróży we własnym zakresie, natomiast pozostałe 

koszty ponosi Zarząd Okręgu (w tym zakwaterowania i wyżywienia). Ze 

środków ZO będzie finansowany tylko jeden opiekun każdej drużyny. 

 Koło może zgłosić dowolną liczbę drużyn. Każda drużyna musi posiadać 

opiekuna. 

 Rodzice lub inni opiekunowie mogą skorzystać z noclegu i wyżywienia Ośrodka 

w Świbnie „Przystań u Kostka” wyłącznie na własny koszt (organizator nie 

pośredniczy w rezerwacji). 

 W przypadku małego zainteresowania kół przewiduje się zmianę programu 

i miejsca olimpiady. 

 Inne informacje dotyczące olimpiady, będą ogłaszane w stronie 

www.pzw.gda.pl 

 Kontakt do organizatora: 

Ilona Karkocka tel. 58 301-48-86 lub 668 015 971 

Sylwester Ostapiak tel. 668 022 922 

 

 

 

5) Przypomina się o obowiązku zgłaszania szkółek wędkarstwa młodzieżowego 

organizowanych przez koła wędkarskie. 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.pzw.gda.pl. 

Informacje te pozwolą na rozpropagowanie tej ciekawej formy szkolenia młodzieży, 

umożliwiającej poznanie tajników wędkarstwa, a także poznania nowych przyjaciół 

wędkarzy, z którymi można milo spędzić czas nad wodą. 
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V. SPORT  WĘDKARSKI 
 

 

1) Najlepsi Wędkarze Roku 2016  

 

Dyscyplina SPŁAWIKOWA 

senior  Maciej Graban  Klub Radunia Żukowo 

senior 55+  Julian Łuszczki 128 Portal Gdańsk 

kobiety  Joanna Jarzyńska WKS Radunia Żukowo 

junior (U23) Adrian Łęgowski 128 Portal Gdańsk 

junior (U18) Kacper Gruszka 66 Pruszcz Gdański 

kadet  Jakub Dudek  79 Tczew Miasto  

 

DYSCYPLINA SPINNINGOWA  – Roman Wąsowicz  69 Starogard Miasto 

 

DYSCYPLINA MUCHOWA  -  Mateusz Stochaj 80 Wejherowo 

 

DYSCYPLINA RZUTOWA 

senior Henryk Barański  13 „Elmor” Gdańsk 

junior  Mariusz Gołębiewski 13 „Elmor” Gdańsk 

kadet Rafał Wawryszuk  13 „Elmor” Gdańsk 

 

DYSCYPLINA MORSKA  - rozgrywki nadal trwają 

DYSCYPLINA PODLODOWA –  nie wyłoniono ze względu na brak pokrywy lodowej 

 

 

 

 

Sponsorem nagród dla najlepszych wędkarzy roku 2016 jest 
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2) Zawody podlodowe - 2017 

 

Zasady ogólne zawodów. 

Grand Prix Okręgu w dyscyplinie podlodowej w kategorii seniorów będzie rozgrywane 

według poniższych zasad: 

1. Zwycięzca rocznej klasyfikacji otrzyma tytuł Wędkarza Roku. 

2. Do punktacji Grand Prix w danym roku kalendarzowym zaliczane będą zawody: 

 Mistrzostwa Okręgu – 2 tury (każda tura oddzielnie); 

 Grand Prix Okręgu:  1 tura 

Razem 3 tury. 

3. Zawody będą rozgrywane zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu 

            PZW. 

4. Prawo do udziału w zawodach mają wszyscy wędkarze zrzeszeni w kołach 

            i klubach Okręgu Gdańskiego PZW. 

5. Wysokość startowego ustali organizator w komunikatach zawodów. 

6. Obowiązuje wcześniejsze zapisanie się na zawody. Zgłoszeń zawodników  

           dokonują wyłącznie koła lub kluby Okręgu Gdańskiego. Nie będzie możliwości  

           zapisania się nad wodą. 

7. Zbiórka zawodników do godz. 8:00 nad łowiskiem. 

Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać: 

- aktualne składki (członkowska + okręgowa roczna lub okresowa) oraz 

zezwolenie na amatorski połów ryb.  

- i być wyposażony w zabezpieczenia antypoślizgowe. 

8.  Zgłoszonych prosimy o kontakt z pracownikiem ds. sportu w biurze ZO na trzy dni 

przed zawodami, w celu potwierdzenia ich rozegrania. 

9.  W przypadku braku pokrywy lodowej, organizator zastrzega sobie możliwość 

zmiany terminu lub odwołania zawodów. Informacje bieżące będą publikowane 

na stronie www.pzw.gda.pl. 

 

 

Mistrzostwa Okręgu -  podlodowe. 

I termin: 21-22 stycznia 2017 r. 

II termin:  4 - 5 luty 2017 r. 

łowisko: jez. Klasztorne, Kartuzy (lub jez. Tuchomskie, Tuchom). 

Miejsce zbiórki: jez. Klasztorne godz. 8.00 – parking leśny przy jeziorze. 

 Jedynym dopuszczonym sposobem połowu jest metoda mormyszki. 

 Startować można w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej. 

 Drużyna składa się z trzech zawodników. Liczba drużyn i zawodników 
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indywidualnych jest nieograniczona. 

 Obowiązują zgłoszenia na piśmie i wpłata startowego. 

 Zgłoszeń dokonują koła lub kluby, na obowiązującym druku. 

 Startowe od 1 zawodnika ustala się w wysokości – 30 zł. 

 Nr konta: 9611 6022 0200 0000 0061 8895 38   z dopiskiem  „PODLODOWE  

MO”. 

 Zgłoszenia pisemne i wpłaty startowego - przyjmowane będą do 16 stycznia 

2017 r. na adres biura ZO. 

 Organizator nie zwraca startowego osobom, które nie wzięły udziału  

w zawodach. 

 Nie będzie możliwości zapisania się na zawody po ustalonym terminie 

zgłoszeń. 

 W przypadku odwołania zawodów przez organizatora, zawodnikom 

przysługuje zwrot opłaty startowej. 

 Na 3 dni przed zawodami należy skontaktować się z biurem ZO w celu 

potwierdzenia ich rozegrania – tel. 58 301-48-86. 

 Zwycięzcy zawodów zostaną uhonorowani medalami, pucharami i dyplomami. 

 

 

Podlodowe Grand Prix Okręgu  

I termin  - 19 luty 2017 r. 

II termin - 26 luty 2017 r. 

łowisko: rz. Martwa Wisła Sobieszewo (lub j. Wysockie, Osowa) 

 Termin zawodów może być uzależniony od terminu Mistrzostw Okręgu. 

 Zbiórka zawodników nad wodą do godz. 8.00. 

 Obowiązuje klasyfikacja indywidualna. 

 Zgłoszeń zawodników dokonują koła lub kluby, na obowiązującym druku. 

 Startowe od jednego zawodnika wynosi 15,- zł. 

 Nr konta: . 9611 6022 0200 0000 0061 8895 38   z dopiskiem  „PODLODOWE  

GPx” 

 Zgłoszenia pisemne i wpłaty startowego za zawody przyjmowane będą do 10 

dni przed terminem zawodów. Nie będzie możliwości zapisania się na zawody 

po ustalonym terminie zgłoszeń. 

 Organizator nie zwraca startowego osobom, które nie wzięły udziału  

w zawodach. 

 W przypadku odwołania zawodów przez organizatora, zawodnikom 

przysługuje zwrot opłaty startowej. 
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 Na trzy dni przed zawodami należy skontaktować się z biurem ZO w celu 

potwierdzenia ich rozegrania – tel. 58 301-48-86. 

 

 

3) Przypominamy wędkarzom o ogólnych zasadach bezpieczeństwa w czasie pobytu 

na lodzie: 

 Wyruszając na wędkowanie spod lodu koniecznie należy  zabrać z sobą: 

- linkę o długości minimum 10 m zakończoną rzutką lub drążkiem, 

- kolce asekuracyjne. 

- kamizelkę asekuracyjną, 

- gwizdek, 

 Jeśli widzimy, że pod kimś załamał się lód: 

- należy zadzwonić pod numer ratunkowy 112, 

- nie podbiegać zbyt blisko – bo można również wpaść pod lód, 

- najlepiej podczołgać się po lodzie i spróbować podać tonącemu linę, szalik, 

patyk czy nawet kurtkę. 

 

 

 

4) Kolegium Sędziowskie przy Okręgowym Kapitanacie Sportu informuje: 

 

1. Zarządy kół proszone są o przesłanie do biura ZO,  w terminie do 31.12.2016 r. 

następującą dokumentację: 

- aktualny wykaz sędziów dyscyplin wędkarskich i rzutowych - druk wykazu jest 

załącznikiem do niniejszego komunikatu. 

- protokoły i zestawienia wyników z zawodów wędkarskich organizowanych 

w bieżącym roku. Przypominamy, że dokumenty te, należy dostarczać w 

terminie do 2 tygodni po każdych zawodach. 

 

 

2. W dniu  11 lutego 2017 r. (sobota) o godz. 10:00 w siedzibie ZO PZW w Gdańsku 

przeprowadzone zostanie szkolenie oraz weryfikacja sędziów w dyscyplinach 

wędkarskich. 

Weryfikacji podlegają sędziowie klasy okręgowej i podstawowej, którym upłynął 

3 letni okres posiadania licencji w danej klasie sędziowskiej. 

W tym samym dniu istnieje również możliwość uzyskania lub podwyższenia 

posiadanych uprawnień. 
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Koła proszone są o przesłanie pisma z wyszczególnieniem zainteresowanych 

członków koła - w terminie do dnia  31 stycznia 2017 r.  

Sędziowie są zobowiązani zabrać na szkolenie książeczkę rejestracji sędziowań. 

Zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Wędkarskiego PZW 

sędzia, który nie podda się weryfikacji lub nie zaliczy weryfikacji z wynikiem 

pozytywnym, zostanie przeniesiony o jedną klasę niżej, a sędzia klasy podstawowej 

utraci licencję sędziowską. 

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia i weryfikacji sędziów w siedzibach 

rejonów kół, które zgłoszą taki wniosek do biura ZO. Warunkiem jest udział 

w szkoleniu nie mniej niż 20 członków. Dotyczy to kół oddalonych od Gdańska 

powyżej 20 km. 

 

3. Przypomina się, że niedozwolonym jest, aby zawody wędkarskie sędziowały osoby 

nie posiadające ważnej licencji sędziowskiej. 

 

4. Informujemy, pracami związanymi z działalnością Kolegium Sędziowskiego 

przewodniczy kol. Henryk Lademan z koła 80 Wejherowo. 

Kolegium sędziowskie przyjmuje w biurze ZO PZW w Gdańsku, pokój nr 11 

- w piątki w godz. od 10.00 – 12.00 

 

 

 

VI. Sprawy różne. 

 

1) Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku zaprasza do prezentacji autorskich zdjęć 

złowionych rekordowych ryb - w wodach Okręgu Gdańskiego PZW. 

Zdjęcia (w formacie jpg, gif, png) wraz z opisem wydarzenia prosimy przesyłać na 

adres pzw@ima.pl  

W informacji prosimy podać: 

- gatunek ryby, masa w kg, długość w cm, 

- datę złowienia, 

- nazwę wody, 

- metodę połowu, przynętę, 

- imię i nazwisko wędkarza (autor zdjęcia może zastrzec sobie publikację danych 

osobowych zaznaczając to jednoznacznie w przesłanym e-mailu), 

- zdjęcia powinny mieć rozdzielczość  minimalną 1024x768 i maksymalną 3648x2736, 

rozmiar nie większy niż: 2 MB. 
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Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku zastrzega sobie prawo do odmowy 

publikowania zdjęć o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów 

tematycznych, niezgodnych z RAPR oraz braku opisu zdjęcia według kryteriów 

określonych powyżej. 

Przesyłanie zdjęć wraz z opisem jest jednocześnie akceptacją ustalonych zasad 

dot. galerii „Poławiacze okazów z wód Okręgu Gdańskiego PZW” oraz upoważnieniem 

organizatora do korzystania i publikacji przekazanych zdjęć ryby bez żadnych 

ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji, wymienionych w par. 50 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 

904), a w szczególności wprowadzenie do pamięci komputera, publikację na stronach 

internetowych PZW, prezentację na okolicznościowych wystawach oraz w 

wydawanych materiałach promujących Polski Związek Wędkarski. 

 

 

 

2) Koła i kluby sportowe PZW proszone są o zbudowanie własnej prezentacji 

internetowej i upowszechniania swojej działalności zarówno na swoim szczeblu, jak i 

w całym Związku.  

Istotą portalu związkowego PZW jest zachęcenie wszystkich kół i klubów sportowych 

PZW do związkowego portalu, aby stanowił on jednolitą platformę dla wszystkich 

ogniw naszego stowarzyszenia. 

Prosimy zainteresowanych o kontaktowanie się z administratorem 

wiceprezesem Sylwestrem Ostapiakiem, s.ostapiak@gmail.com, tel. 668 022 922, 

który prowadzi stronę Zarządu Okręgu. 

 

 

 

3) Praca Biura Zarządu Okręgu w okresie świątecznym: 

- 23 i 30 grudnia 2016 r. –  biuro zamknięte, 

- 29 grudnia 2016 r. – ze względu na inwentaryzację roczną interesanci będą 

przyjmowani wyłącznie w godz. od 7.00 do 9.00. 

Skarbnicy kół proszeni są o wcześniejsze umawianie się na pobranie zezwoleń 

i znaków z p. Grażyną Klim tel. 58 301-48-86 w. 82 lub 58 301 11 71. 

Biuro Zarządu Okręgu pracuje w następujących godzinach: 

wtorek od 7.00–17.00, poniedziałek, środa, czwartek od 7.00-14.45, 

piątek 7-00-13.45 

Przypominamy, że środa jest dniem sprawozdawczości i interesantów nie 

przyjmujemy. 
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4) Oferujemy kołom następujące materiały znajdujące się w magazynie biura 

Zarządu Okręgu: 

 Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb - 0,50 zł  

 Regulamin organizacyjny koła - 2,36 zł 

 Regulamin Odznak honorowych i okolicznościowych PZW oraz nadawania 

tytułu Członka Honorowego PZW - 2,57 zł 

 książka „ABC wędkowania”, autor Jacek Stępień -  10,00 zł 

 atlas wód wędkarskich porozumienia polsko-niemieckiego - 7,54 zł 

 plansze edukacyjne „Ryby Polski” - 75,87 zł 

 poradnik dla instruktorów szkolenia dzieci i młodzieży wędkarskiej - 18,38 zł 

 zeszyty edukacyjne „Młody wędkarz vademecum” – 2,19 zł 

 koszulka z logo PZW Okręg w Gdańsku - 17,92 zł 

 czapeczka z haftem logo PZW Okręg w Gdańsku - 22,30 zł 

 gra planszowa „Wędkarz doskonały” - 73,68 zł 

 ciężarki do rzutów 7,5 g - 4,46 zł 

 wędkarstwo polskie na dawnych pocztówkach (książeczka) – 10,00 zł 

 moneta „Ryby polskich akwenów” – 15,17 zł 

 spławik wędkarski – różne – 3,35 zł 

 mapka wód Okręgu Gdańskiego – 4 zł 

 dyplom – wybór - 0,70 zł do 1,58 zł 

 proporczyk Okręgu Gdańsk – 1,20 zł 

 kalendarz ścienny (wędkarski) na 2017 r. – 9,72 zł 

 znaczek okolicznościowy, 65 lecie PZW – 7,00 zł 

 medal z okazji 60 lecia O. Gdańsk – 40,67 zł 

 medal z okazji 65 lecia O. Gdańsk – 43,74 zł 

 poradnik wędkarski na 2017 r. – 11,02 zł 

 krawat granatowy z logo PZW – 17,22 zł 

 Plansza poglądowa – Ryby – 22,00 zł 

 Atlas wędkarski – 25 zł 

 Flaga PZW – 97,17 zł 

 Medal odlewany z wizerunkiem wędkarza na wstążce – 12,35 zł 
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5) Wybrane uchwały Zarządu Okręgu i Prezydium PZW w Gdańsku podjęte w II 

półroczu 2016 r. Informujemy, że uchwały publikowane są na stronie 

www.pzw.gda.pl 

 

 

Uchwała Nr Z – 37/16 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 28.06.2016 r. 

w sprawie Komendanta SSR w Kościerzynie 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku rekomenduje kandydaturę kol. Karola Ebertowskiego 

na funkcję Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w Kościerzynie. 

 

 

Uchwała Nr Z – 50/16 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.11.2016 r. 

w sprawie składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zakresu 

stosowania ulg na rok 2017 

Na podstawie § 46 pkt 8 Statutu PZW uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku zatwierdza strukturę oraz wysokość składek 

członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód rocznych i 

okresowych wraz z zakresem stosowania ulg na rok 2017. 

Struktura składek – stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Uchwała Nr Z – 54/16 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.11.2016 r. 

w sprawie wysokości pogotowia kasowego w kołach w roku 2017 

Na podstawie § 46 pkt 10 Statutu PZW uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku ustala na rok 2017 pogotowie kasowe w kołach 

Okręgu Gdańskiego w kwocie 3000 zł. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1.01.2017 r. 
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Uchwała Nr Z – 55/16 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.11.2016 r. 

w sprawie stawek z tyt. sprawowania opieki nad wodami w r. 2017 

Na podstawie § 46 pkt 10 Statutu PZW uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Zarząd Okręgu zatwierdza na 2017 r. stawki kwotowe dla kół z tyt. sprawowania 

ochrony wód (jezior i rzek), w wysokości: 

- za 1 ha jeziora - 21 zł 

- za 1 km biegu rzeki - 25 zł 

- za rz. Martwa Wisła  – 11 zł / 1ha wody 

- za Kanały: Śledziowy, Piaskowy i Gołębi - 15 zł / ha 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1.01.2017 r. 

 

 

Uchwała Nr Z – 57/16 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.11.2016 r. 

w sprawie porozumień Okręgu PZW w Gdańsku na r. 2017 

Na podstawie § 46 pkt 27 Statutu PZW uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku wyraża zgodę na zawarcie porozumień na rok 2017, 

jak niżej: 

I. Porozumienia z okręgami PZW w Elblągu i w Bydgoszczy 

1. Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku wyraża zgodę na zawarcie porozumień na rok 

2017 

z Okręgami PZW w Elblągu i w Bydgoszczy, na podstawie których wędkarze tych 

okręgów mogą wędkować na ogólnodostępnych wodach Okręgu PZW w 

Gdańsku, a wędkarze z O. Gdańskiego na wodach ww. okręgów, po uiszczeniu 

składki uzupełniającej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 40,- zł. 

2. Rejestr Połowu Ryb na wodach sąsiada nie obowiązuje. 

II. Porozumienia z innymi użytkownikami wód  

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku wyraża zgodę na kontynuację w roku 2017 

wcześniej zawartych porozumień z innymi dzierżawcami wód: 

 Ryszardem Olterem na jeziora: Słupino i Cheb; 

 Antonim Dzieniszem na jeziora: Kramsko Duże, Kramsko Małe, Miałe i 

Debrzyno; 
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 Klaudiuszem Buzalskim na jezioro Strupino (woda udostępniona wyłącznie dla 

członków koła „Costerina” w Kościerzynie); 

 Franciszkiem Trederem na rzekę Piaśnicę; 

 Bernardem Lipskim na jez. Śmiertne. 

 

III. W sprawie umożliwienia członkom PZW na wędkowanie w wodach Okręgu 

Gdańskiego  

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku wyraża zgodę na udostepnienie do wędkowania 

wód okręgu wędkarzom wszystkich okręgów, z którymi podpisano dwustronne 

porozumienia (z wyjątkiem okręgu elbląskiego i bydgoskiego) - na następujących 

zasadach: 

1. Wędkarze, którzy uiścili składkę członkowską i dowolną roczną na ochronę i 

zagospodarowanie wód (w skrócie oizw) w macierzystym okręgu, mogą uzyskać 

Zezwolenie i wędkować w wodach Okręgu PZW w Gdańsku po wniesieniu 50% 

rocznej składki na oizw, zgodnej z obowiązującym taryfikatorem. 

2. Wędkarze z okręgów z którymi nie podpisano dwustronnego porozumienia, 

wnoszą składkę na oizw w wys. 100% z wyjątkiem osób odznaczonych. 

3. Wędkarze odznaczeni srebrną, złotą i złotą z wieńcami odznaką PZW wnoszą 

składki - zgodnie z cennikiem ustalonym dla członków Okręgu Gdańskiego.  

Członek honorowy i członek uczestnik do lat 16 nie wnoszą w.w. składek, ale 

muszą posiadać Zezwolenie Okręgu Gdańskiego. 

4. Składka górska (pełna) upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych. 

5. W ramach wniesionych składek wędkarze mogą wędkować na zbiornikach 

retencyjnych Miasta Gdańska. 

6. Wędkarzy spoza Okręgu PZW w Gdańsku nie obowiązuje prowadzenie rejestru 

połowu ryb. 

7. Zamówienia na Zezwolenia wędkarskie okręgi winny składać do Biura ZO PZW w 

Gdańsku. Rozliczenie zezwoleń nastąpi w miesiącu październiku 2017. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1.01.2017 r. 

 

Uchwała Nr Z – 58/16 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.11.2016 r. 

w sprawie porozumienia z Gospodarstwem Rybackim w Charzykowych Sp. z o.o. 

Na podstawie § 46 pkt 27 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku zatwierdza na 

rok 2017 porozumienie z Gospodarstwem Rybackim w Charzykowych Sp. z o.o. w 

sprawie obniżenia wysokości opłat za wędkowanie dla członków koła Nr 130 Brusy i 
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wyraża zgodę na zapłatę zryczałtowanej rekompensaty finansowej w wysokości 

2900,- zł, płatnej jednorazowo do końca września 2017 r. 

 

 

Uchwała Nr Z – 59/16 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.11.2016 r. 

w sprawie Ordynacji wyborczej do władz i organów kół Okręgu Gdańskiego PZW 

Na podstawie § 46 pkt 4 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW: 

1. Uchwala Ordynację wyborczą do władz i organów kół PZW w kampanii 

sprawozdawczo-wyborczej 2017 r. do XXXI Okręgowego Zjazdu Delegatów w 

brzemieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała Nr Z – 60/16 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.11.2016 r. 

w sprawie zwołania XXXI Okręgowego Zjazdu Delegatów 

Na podstawie § 46 pkt 3 Statutu PZW, Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku zwołuje XXXI 

Okręgowy Zjazd Delegatów na dzień 20 maja 2017 r. 

Zjazd odbędzie się w Gdańsku. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała Nr Z – 62/16 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.11.2016 r. 

w sprawie ulg dla Społecznych Strażników Rybackich oraz wyróżnień 

Na podstawie § 46 pkt 10 Statutu PZW oraz na wniosek Okręgowej Komisji Ochrony 

Wód, Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku uchwala co następuje: 

§ 1. 

Przyznaje się ulgi w składkach członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na 

rok 2017 dla aktywnych Społecznych Strażników Rybackich kół Okręgu Gdańskiego.  

§ 2. 

Wysokość ulgi określa Uchwała ZO Nr Z- 50/16 z dn. 15.11.2016 o składkach 

członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w 2017 r. 

§ 3. 

Ponadto Zarząd Okręgu wyraża zgodę na przyznanie wyróżnień dla aktywnych 

członków SSR oraz osób wspomagających tę działalność wg. propozycji Okręgowej 
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Komisji Ochrony Wód, której wykaz uprawnionych stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała Nr P – 15/16 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 26.10.2016 r. 

w sprawie wyznaczenia Piotra Klimowicza na stanowisko z-cy dyrektora Biura ZO 

PZW 

Na podstawie § 46 pkt 25 Statutu PZW oraz Uchwały Nr Z-56/14 ZO PZW z dn. 

24.11.2014 uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku wyraża zgodę na wyznaczenie st. specjalisty ds. 

ochrony i zagospodarowania wód p. Piotra Klimowicza na stanowisko zastępcy 

dyrektora Biura ZO. 

§ 2. 

Zmienione warunki pracy i płacy będą obowiązywały od 1 listopada 2016 r. i są 

zgodne z Regulaminem Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników PZW Okręg w 

Gdańsku. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016 r. 

 

 

Uchwała Nr P – 18/16 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 26.10.2016 r. 

w sprawie kalendarza ściennego Okręgu Gdańskiego na rok 2017. 

Na podstawie § 46 pkt 10 Statutu PZW uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku wyraża zgodę na wydanie kalendarza 

ściennego Okręgu Gdańskiego PZW na rok. 2017. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Zobowiązuje się Prezesów Kół do zapoznania członków Zarządu koła 

z niniejszym komunikatem oraz załącznikami. 

Jednocześnie informujemy, że bieżące informacje i uchwały są zamieszczane na 

stronie www.pzw.gda.pl i są wiążące. 

 

 

Sekretarz Zarządu Okręgu 

 

       Piotr Szpryngier 

 

 

Załączniki do komunikatu: 

1. Uchwała nr 149 ZG PZW z dn. 17.09.2016 r. w sprawie składki członkowskiej na 2017 

r. 

2. Wykaz składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zakresu 

stosowania ulg na rok 2017 zgodnie z Uchwałą nr Z-50/16 z dn. 15.11.2016 r. ZO PZW  

w Gdańsku. 

3. Ograniczenia i odstępstwa na r. 2017 od zasad określonych w RAPR obowiązujące 

wędkujących w wodach Okręgu PZW w Gdańsku. 

4. Wody Okręgu Gdańskiego i ich opiekunowie. 

5. Ordynacja wyborcza do władz i organów PZW – zatwierdzona Uchwałą nr 152 ZG 

PZW z dn. 17.09.2016 r.  

6. Ordynacja wyborcza do władz i organów kół PZW Okręg w Gdańsku zatwierdzona 

Uchwałą Nr Z-59/16 w dn. 15.11.2016 r. 

7. Kwestionariusz osobowy delegata na XXXI OZD – druk. 

8. Kwestionariusz osobowy zastępcy delegata na XXXI OZD – druk. 

9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego koła – druk. 

10. Sprawozdanie rzecznika koła – druk. 

11. Ankieta w sprawie działalności sportowej i młodzieżowej. 

12. Test – okręgowy konkurs dla młodzieży 2016. 

13. Druk zgłoszenia na olimpiadę okręgową młodzieży. 

14. Druk wykazu sędziów. 

15. Informacja do ogólnodostępnego wykazu adresów kół – druk. 

16. Wykaz władz i organów koła – druk. 

17. Wykaz telefonów służbowych O. PZW Gdańsk. 

18. Zasady użytkowania sztandarów PZW – opracowanie ZG PZW. 

 


