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Gdańsk, grudzień 2017 r. 

 

KOMUNIKAT Nr 3/2017 
 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku informuje w następujących sprawach:  

 

 

W dniach 20-22 października 2017 r. w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale 

obradował XXXI Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego. Otwarcia 

Zjazdu dokonał Prezes ustępującego Zarządu Głównego kol. Dionizy Ziemiecki. W 

Zjeździe uczestniczyło 126 delegatów, wybranych na okręgowych zjazdach. Z Okręgu 

Gdańskiego uczestniczyło czterech delegatów: Mieczysław Górski, Sylwester 

Ostapiak, Włodzimierz Szarafin i Stanisław Lisak. 

Zjazd dokonał wyboru prezesa Zarządu Głównego oraz władz i organów Związku – 

wykaz stanowi załącznik do komunikatu. 

 

Prezesem Zarządu Głównego PZW na bieżącą kadencję został kol. Teodor Rudnik 

z Okręgu w Słupsku, który uzyskał 14 głosów więcej od swojego kontrkandydata 

Dionizego Ziemieckiego (69:55). 

 

Kol. Mieczysław Górski został wybrany do Zarządu Głównego, do Głównej Komisji 

Odznak oraz do Komisji Finansów ZG, 

kol. Sylwester Ostapiak do Prezydium Głównej Komisji Rewizyjnej, 

a kol. Włodzimierz Szarafin do Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

 

Na wniosek Zarządu Głównego zaszczytny tytuł „Członka Honorowego PZW” nadano 

dwóm naszym zasłużonym działaczom: 

Stanisławowi Kubkowskiemu i Witoldowi Borkowskiemu. 

Decyzją Ministra Środowiska za zasługi na rzecz ochrony środowiska, Odznaką „Za 

zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”, odznaczeni zostali koledzy: 

Brunon Słyszewski i Mirosław Karolczyk. 

 

W drugim dniu, Zjazd podjął uchwałę programową w sprawie kierunków działania 

Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021, która stanowi załącznik do 

niniejszego komunikatu. 
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I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 

1. Kampania sprawozdawcza w kołach Okręgu Gdańskiego będzie przebiegać 

w terminie od 2 stycznia 2018 r. do 4 marca 2018 r. 

Walne zgromadzenie sprawozdawcze należy przeprowadzić zgodnie ze Statutem PZW 

z 2017 r. oraz uregulowaniami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym Koła PZW. 

Członkowie koła powinni być zawiadomieni o terminach zgromadzenia (pierwszy i 

drugi), co najmniej 21 dni przed jego terminem. 

O terminie zgromadzenia należy powiadomić Zarząd Okręgu na minimum 10 dni 

przed jego odbyciem. 

Koła na zgromadzenia sprawozdawcze mogą zapraszać przedstawicieli Zarządu 

Okręgu. 

 

W terminie do 14 dni od daty zgromadzenia, należy przesłać do Biura ZO: 

 Protokół z posiedzenia (podpisany przez przewodniczącego zgromadzenia i 

sekretarza), który m.in. powinien zawierać następujące informacje: 

o w którym terminie odbyło się posiedzenie (I czy II), 

 imię i nazwisko wybranego przewodniczącego i sekretarza zebrania, 

 porządek obrad, 

 przebieg dyskusji, 

 jeżeli podjęto uchwały i wnioski do zarządu okręgu, muszą być one 

dołączone do protokołu i posiadać podpisy, jak w protokole. Sam zapis 

lub uchwała w protokole zgromadzenia nie stanowią formalnego 

wniosku. 

(wzór protokołu i porządku obrad znajduje się na stronie 

www.pzw.gda.pl) 

 

Wymagane załączniki do protokołu: 

 Sprawozdanie roczne Zarządu Koła (opisowe) z działalności w zakresie 

realizacji zadań wynikających ze Statutu PZW (sport, młodzież, ochrona i 

zagospodarowanie wód, inna działalność organizacyjna). 

 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła  ze swojej działalności (liczbowe oraz 

opisowe) - zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnych PZW. 

 Sprawozdanie Rzecznika Koła  – druk w załączeniu. 
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Ponadto koła zobowiązane są do sporządzenia i przekazania do Zarządu Okręgu: 

 Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła  –  druk w załączeniu, 

 Ankieta w zakresie działalności sportowej i z młodzieżą – druk w załączeniu. 

 

Zarząd Okręgu zobowiązuje Prezesów kół do dopilnowania, by kompletna 

dokumentacja została złożona w wyznaczonym czasie w Biurze ZO PZW w Gdańsku. 

Jednocześnie przypomina się, że terminowe złożenie materiałów z walnego 

zgromadzenia jest jednym z kryteriów przy przyznawaniu odznaczeń i wyróżnień dla 

członków koła. 

 

 

2. Wędkarskie Kluby Sportowe zobowiązane są do zwołania walnego zebrania 

członków, w terminie od 2 stycznia do 4 marca 2018 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 należy przesłać do biura Zarządu Okręgu w terminie 

14 dni po jego odbyciu. 

 

 

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

Okręgu w terminie do dnia 31  marca  2018 r.  

Komisja Odznaczeń i Wyróżnień zwraca się z prośbą do zarządów kół o nie 

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

wyróżnień będzie zmuszona odrzucić z powodu braku limitu. 
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II. DZIAŁALNOŚĆ  Z  MŁODZIEŻĄ 
 

1.          Skład Rady ds. młodzieży ZO PZW Gdańsk w kadencji 2017-2021 opublikowany 

jest na stronie internetowej www.pzw.gda.pl  w zakładce MŁODZIEŻ oraz na stronie 

Portalu ogólnozwiązkowego  www.pzw.org.pl/gdansk 

 

 

2. Rada ds. młodzieży zaprasza wszystkich zainteresowanych do uzyskania 

uprawnień Instruktora Wędkarstwa Młodzieżowego, które daje 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. 

Kurs zostanie zorganizowany po zgłoszeniu się ok. 8 osób zainteresowanych. 

 

 

3. KONKURS WIEDZY WĘDKARSKIEJ I EKOLOGICZNEJ, 2018 

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 27 stycznia 2018 r. 

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

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 

 można złożyć osobiście w sekretariacie biura ZO w 

Gdańsku 

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. 

mailto:pzw@ima.pl
http://www.pzw.gda.pl/
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8. Termin II etapu (finał dla zwycięzców I etapu) ustala się na dzień 

10 marca 2018  r. (sobota) godz. 9.00 w Gdańsku ul. Rajska 2. 

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

pozostali uczestnicy otrzymają wędkarskie upominki. 

 

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 

pracy grupowej, komisja zastrzega sobie prawo odrzucenia wszystkich prac danej 

grupy. 

 

Test oraz druk do odpowiedzi, etap I – stanowi załącznik do komunikatu oraz znajduje 

się na stronie www.pzw.gda.pl 

 

 

 

III. OCHRONA I ZAGOSPODAROWANIE WÓD 
 

1. W związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej opublikowanym w DZ.U. z dn. 8.08.2017 r., poz. 1510) Zarząd Główny 

PZW w dniu 26 sierpnia br. podjął uchwałę o zmianie w obowiązujących zapisach 

Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW w punktach dotyczących okresów 

ochronnych suma i węgorza. W przypadku szczupaka zapisy nie ulegają zmianie, gdyż 

są tożsame z wydanym rozporządzeniem. Oznacza to, że wydłużony okres ochronny 

szczupaka obowiązuje teraz na wszystkich śródlądowych wodach powierzchniowych 

w kraju, a nie jak dotychczas tylko tych użytkowanych przez PZW. 

- Sum (Silurus glanis L.) – od 1 stycznia do 31 maja; 

- Szczupak (Esox Lucius L.) – od 1 stycznia do dnia 30 kwietnia; 

- Węgorz (Anguilla anguilla L.) – od 1 grudnia do dnia 31 marca. 

 

 

2. Zarząd Okręgu uchwalił dwie istotne uchwały dotyczące działalności w zakresie 

ochrony wód, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2018 r.: 

- Uchwała nr Z-59/17 z 26 września 2017 r. zatwierdzająca nowy Regulamin 

Okręgowej Komisji Ochrony Wód. 

- Uchwała nr Z- 75/17 z 7 listopada 2017 r. zatwierdzająca Regulamin korzystania z 

fotopułapek w celu ograniczenia kłusownictwa. 
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Regulaminy stanowią załącznik do niniejszego komunikatu. 

 

 

3. Informujemy, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozwiązał 

umowę na użytkowanie obwodu Rybackiego Wisła nr 7 ze Spółdzielnią Troć z Tczewa. 

Obecnie czekamy na informację co do dalszych losów tego obwodu.  

 

 

 

IV. SPORT  WĘDKARSKI 
 

1. Najlepsi Wędkarze Roku 2017 

(informacja uzależniona jest od liczby zawodników startujących w danej dyscyplinie) 

 

Dyscyplina SPŁAWIKOWA 

seniorzy 

1. Wiesław Piasecki  128 Portal Gdańsk 

2. Maciej Cesarz  128 Portal Gdańsk 

3. Krzysztof Kurowski 128 Portal Gdańsk 

 

seniorzy 55+  

1. Marek Porowski  Browning Team Gdynia 

2. Krzysztof Mazurek 18 Gdańsk Kokoszki 

3. Piotr Cierech  WKS Radunia Żukowo 

 

kobiety    Joanna Jarzyńska WKS Radunia Żukowo 

młodzież (U25)  Dawid Makurat 57 Kartuzy 

junior (U20)   Adrian Łęgowski 128 Portal Gdańsk 

kadet (U15)   Jakub Dudek   79 Tczew Miasto 

 

 

DYSCYPLINA SPINNINGOWA 

1. Maciej Pisula  128 Portal Gdańsk 

2. Jarosław Gusman  Klub Kaszub 

3. Marcin Czapiewski 69 Starogard Miasto 

 

junior – Robert Nowak Klub Neptun 
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DYSCYPLINA MUCHOWA 

1. Michał Greszta  Klub „Lipień” Wejherowo 

2. Mateusz Stochaj  126 Reda 

3. Wincenty Polakowski Klub „Lipień” Wejherowo 

 

 

DYSCYPLINA MORSKA 

1. Andrzej Wawryka  7 Sopot 

2. Marcin Rokita  18 Kokoszki Gdańsk 

3. Janusz Wilański  72 Sierakowice 

 

 

DYSCYPLINA RZUTOWA 

senior  Mariusz Gołębiewski 13 Elmor Gdańsk 

junior  Adrian Kowalewski  44 Stocznia Marynarki Wojennej  

kadet  Mikołaj Bobel  Szkoła Podstawowa w Kolbudach 

 

 

DYSCYPLINA PODLODOWA 

1. Waldemar Szyrowski  WKS Radunia Żukowo 

2. Adam Jaworek   WKS Radunia Żukowo 

3. Mariusz Ochal   57 Kartuzy 
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2. Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku dziękuje wszystkim za współpracę i wspieranie 

okręgowego sportu wędkarskiego w roku 2017, a przede wszystkim: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Włodzimierz Szarafin 
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3. Okręgowy Kapitanat Sportowy w dniu 4 grudnia 2017 r. nadał klasy sportowe 

następującym zawodnikom Okręgu Gdańskiego PZW: 

- Krzysztofowi Czerw  - II klasa sportowa w dyscyplinie morskiej brzegowo-plażowej, 

- Maciejowi Cesarzowi - II klasa sportowa w dyscyplinie spławikowej, 

- Andrzejowi Pogonowskiemu - II klasa sportowa w dyscyplinie morskiej z kutrów. 

 

 

4. Kapitanat sportowy informuje, że planowana jest organizacja zawodów 

podlodowych w sezonie zimowym 2018 r. Warunkiem jest wystąpienie pokrywy 

lodowej. Komunikat w tej sprawie zostanie opublikowany z początkiem nowego roku 

na stronie www.pzw.gda.pl 

 

 

5. Opłaty za organizację zawodów na wodach Okręgu Gdańskiego PZW: 

 Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PZW, z organizacji zawodów 

ogólnopolskich ujętych w krajowym terminarzu imprez, istnieje obowiązek 

odprowadzania kwoty 10,- zł od zawodnika na konto Zarządu Głównego PZW. 

 Podmioty spoza struktur PZW organizujący zawody na wodach Okręgu 

Gdańskiego, zobowiązani są do wniesienia opłaty jednorazowej w wysokości 

100,- zł oraz 10,- zł za każdego zawodnika. 

Po uzyskaniu zgody Zarządu Okręgu na dany termin zawodów, organizator 

przed zawodami zobowiązany jest dokonać stosownej wpłaty na konto zarządu 

okręgu. 

 Organizatorzy zawodów z kół i klubów PZW spoza Okręgu Gdańskiego muszą 

uiścić opłatę w wysokości 100 zł na konto bankowe Okręgu. 

 

 

6. Kolegium Sędziowskie przy Okręgowym Kapitanacie Sportu informuje: 

Wiosną 2018 r. będzie zorganizowane szkolenie dla sędziów dyscyplin wędkarskich. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, weryfikacji podlegają sędziowie klasy 

okręgowej i podstawowej, którym upłynął 3 letni okres posiadania licencji w danej 

klasie sędziowskiej. 

Będzie również możliwość uzyskania lub podwyższenia uprawnień. 

Koła proszone są o przesłanie pisma do biura ZO z wyszczególnieniem 

zainteresowanych członków koła.  

Sędziowie zobowiązani są zabrać na szkolenie książeczkę rejestracji sędziowań. 
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Dla kół oddalonych od Gdańska powyżej 20 km istnieje możliwość przeprowadzenia 

szkolenia i weryfikacji sędziów w rejonach. Warunkiem jest udział w szkoleniu około 

20 uczestników. Zainteresowani proszeni są o złożenie stosownego pisma w Biurze 

ZO. 

 

Zarządy Kół proszone są o przesłanie do biura ZO, do końca roku 2017 następujących 

dokumentów: 

- wykaz aktualny sędziów wędkarskich i rzutowych – druk w załączeniu, 

- 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. 

 

 

Informuje się, że sprawom sędziowskim w okręgu gdańskim przewodniczy kol. Adam 

Cimek, który przyjmuje interesantów w piątki w godz. 10.30 – 12.00, w Biurze Zarządu 

Okręgu, pokój nr 11. 

 

 

7. Przypominamy, że organizator zawodów ma obowiązek zgłoszenia zawodów w 

Biurze Zarządu Okręgu, a także telefonicznie kołu opiekującemu się wodą, na której 

zawody będą rozgrywane (druk zgłoszenia i wykaz opiekunów – www.pzw.gda.pl). 

 

 

8. Zarząd Okręgu zwraca się do wszystkich organizatorów dużych zawodów 

wędkarskich o zapewnienie przenośnych toalet na czas trwania zawodów i oficjalnych 

treningów. 

Przypominamy też, że organizator zawodów zobowiązany jest do pozostawienia 

porządku w miejscu zawodów. 

 

 

 

V. 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: 

http://www.pzw.gda.pl/
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- 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. 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku zastrzega sobie prawo do odmowy 

publikowania zdjęć o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów 

tematycznych 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. Zapraszamy koła i kluby sportowe PZW do zbudowania własnej prezentacji 

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

w całym Związku.  

Istotą ostatnio dokonanej modernizacji portalu związkowego PZW jest zachęcenie 

wszystkich kół i klubów sportowych PZW do związkowego portalu, aby stanowił on 

jednolitą platformę dla wszystkich ogniw naszego stowarzyszenia. 

Każde koło czy klub sportowy PZW, które znajdzie w swoim gronie osobę 

zainteresowaną prowadzeniem prezentacji www, będzie mogło udostępnić swoją 

prezentację poprzez portal PZW, a jednocześnie zapewnić promocję całego portalu 

korporacyjnego PZW. 

Aktualności umieszczane przez koła lub kluby na swoich stronach, po decyzji 

administratora portalu, będą mogły trafić na stronę główną lub okręgową serwisu, 

zapewniając promocję tej działalności w ramach całego Związku i na zewnątrz. Dzięki 

temu łatwiej dotrą one do mediów i staną się powszechnym dorobkiem całego 

Związku. 
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Prosimy zainteresowanych o kontaktowanie się z wiceprezesem Sylwestrem 

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

 

 

3. Praca Biura Zarządu Okręgu w okresie świątecznym: 

- 22 grudnia 2017 r.  –  biuro zamknięte, 

- 29 grudnia 2017 r.  – ze względu na inwentaryzację roczną biuro będzie 

czynne do godz. 9.00. 

- 2 stycznia 2018 r. – biuro zamknięte (w zamian za święto przypadające w sobotę dn. 

6 stycznia 2018 r.) 

 

Skarbnicy kół proszeni są o wcześniejsze umawianie się na pobranie zezwoleń 

i znaków z p. G. Klim tel. 58 301-48-86 w. 82  

 

 

4. Oferujemy kołom następujące materiały znajdujące się w magazynie biura 

Zarządu Okręgu (pokój nr 10): 

 Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb - 0,50 zł  

 Statut PZW - 1,90 zł 

 Regulamin organizacyjny koła - 2,36 zł 

 Regulamin Odznak honorowych i okolicznościowych PZW oraz nadawania 

tytułu Członka Honorowego PZW - 2,57 zł 

 plansze edukacyjne „Ryby Polski” - 75,87 zł 

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

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

 gra planszowa „Wędkarz doskonały” - 73,68 zł 

 ciężarki do rzutów 7,5 g - 4,12 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 

 znaczek okolicznościowy, 65 lecie PZW – 7,00 zł 

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

 kalendarz ścienny (wędkarski), 2018 r. – 9,72 zł 

 kalendarz „poradnik wędkarski”, 2018 r. – 11,02 zł 

 kalendarz ścienny Okręgu Gdańskiego PZW 2018, 3-dzielny, – cena jest ustalana 
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VI. Wybór Uchwał Zarządu Okręgu i Prezydium PZW w Gdańsku. 
 

Uchwała Nr Z – 27/17 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 28.03.2017 r. 

w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 54 Gniew 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 46  pkt 29 zatwierdza 

nowy skład komisji do przeprowadzania egzaminów ze znajomości zasad i warunków 

ochrony i połowu ryb, Koła PZW Nr 54: Zbigniew Wensierski, Michał Chrzanowski, Jan 

Kamiński, Edward Siuda, Jan Stawicki, Mieczysław Krakowiak, Jarosław Seidowski. 

 

Uchwała Nr Z – 28/17 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 28.03.2017 r. 

w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 38 „Na Wyspie” Gdańsk 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 46  pkt 29 zatwierdza 

nowy skład komisji do przeprowadzania egzaminów ze znajomości zasad i warunków 

ochrony i połowu ryb, koła PZW Nr 38 „Na Wyspie” w Gdańsku: Grzegorz Żyliński, 

Edyta Sobczak, Jan Kamiński, Tadeusz Durajewski, Henryk Riegel, Henryk Donasz. 

 

Uchwała Nr Z – 29/17 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 28.03.2017 r. 

w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 65 „Eaton” Tczew 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 46  pkt 29 zatwierdza 

nowy skład komisji do przeprowadzania egzaminów ze znajomości zasad i warunków 

ochrony i połowu ryb, koła PZW Nr 65 „Eaton” Tczew: Piotr Czyrkiewicz, Edmund 

Śliwiński, Rafał Paruch. 

 

Uchwała Nr Z – 30/17 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 28.03.2017 r. 

w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 27 „Solidarność” Stocznia Gdańska 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 46  pkt 29 zatwierdza 

nowy skład komisji do przeprowadzania egzaminów ze znajomości zasad i warunków 

ochrony i połowu ryb, koła PZW Nr 27 „Solidarność: Janusz Świeczkowski, Jarosław 

Przyłucki, Jan Gąska, Ryszard Błochowiak, Krzysztof Oleksik, Czesław Gawlik. 
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Uchwała Nr Z – 31/17 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 28.03.2017 r. 

w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 69 Starogard Miasto 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 46  pkt 29 zatwierdza 

nowy skład komisji do przeprowadzania egzaminów ze znajomości zasad i warunków 

ochrony i połowu ryb, koła PZW Nr 69 Starogard Miasto: Roman Wąsowicz, Piotr 

Sosiński, Marcin Czapiewski, Marek Sosiński, Stefan Solarczyk, Henryk 

Dziewiątkowski, Henryk Domachowski, Stanisław Kubkowski. 

 

Uchwała Nr Z – 33/17 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 28.03.2017 r. 

w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 85 Gniewino 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 46  pkt 29 zatwierdza 

nowy skład komisji do przeprowadzania egzaminów ze znajomości zasad i warunków 

ochrony i połowu ryb, koła PZW Nr 85 Gniewino: Zdzisław Czułnowski, Franciszek Pal, 

Tadeusz Jankowski, Daniel Czułnowski. 

 

Uchwała Nr Z – 34/17 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 28.03.2017 r. 

w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 74 Skórcz 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 46  pkt 29 zatwierdza 

nowy skład komisji do przeprowadzania egzaminów ze znajomości zasad i warunków 

ochrony i połowu ryb, koła PZW Nr 74 Skórcz: Kazimierz Grzenia, Piotr Laskowski, 

Piotr Aftka, Eugeniusz Serocki, Bartosz Sobisz. 

 

Uchwała Nr Z – 35/17 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 28.03.2017 r. 

w sprawie umowy na gospodarcze odłowy na obwodach rzeki Wisły 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 7 pkt 8 wyraża zgodę na 

przedłużenie na kolejny rok tj. do dnia 31 sierpnia 2018 r. umów na gospodarcze 

odłowy ryb na obwodach rybackich rzeki Wisły nr 5 i nr 6 zawartych z rybakami w 

ramach racjonalnej gospodarki rybackiej. 
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Uchwała Nr Z – 38/17 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 28.03.2017 r. 

w sprawie uregulowania funkcji komendantów powiatowych i komendantów kół 

SSR.  

Zarząd Okregu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 46 pkt 10 nakazuje 

wszystkim komendantom powiatowym SSR złożenie rezygnacji z funkcji komendanta 

SSR w macierzystym kole (o ile pełni taką funkcję) ze względu na konflikt w 

zarządzaniu SSR na terenie powiatu. 

 

Uchwała Nr Z – 40/17 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 28.04.2017 r. 

w sprawie powołania z-cy Komendanta Powiatowego SSR Powiatu Gdańskiego 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 7 pkt 4 powołuje na 

funkcję zastępcy Komendanta Powiatowego SSR Powiatu Gdańskiego kol. Marcina 

Lubiewskiego z koła nr 66 Pruszcz Miasto. 

 

Uchwała Nr Z – 49/17 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 25.05.2017 r. 

w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 63 „VERISSA” Pelplin 

 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 46  pkt 29 zatwierdza 

nowy skład komisji do przeprowadzania egzaminów ze znajomości zasad i warunków 

ochrony 

i połowu ryb, Koła PZW Nr 63 „VERISSA” Pelplin w składzie: 

Marek Myśliwiec, Zygmunt Lemańczyk, Jacek Kaszubowski, Adam Rogaczewski, 

Krystian Sumowski, Czesław Mokwiński, Wojciech Rogaczewski. 

 

Uchwała Nr Z – 52/17 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 27.06.2017 r. 

w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 59 „Costerina” w Kościerzynie 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 46  pkt 29 zatwierdza 

nowy skład komisji do przeprowadzania egzaminów ze znajomości zasad i warunków 

ochrony i połowu ryb, Koła PZW Nr 59 „Costerina” w Kościerzynie w składzie: Dariusz 

Wesołowski, Franciszek Homel, Sławomir Pobłocki, Tadeusz Kapicki, Piotr Malek. 
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Uchwała Nr Z – 53/17 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 27.06.2017 r. 

w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 44 przy Stoczni Marynarki Wojennej w 

Gdyni 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 46  pkt 29 zatwierdza 

nowy skład komisji do przeprowadzania egzaminów ze znajomości zasad i warunków 

ochrony i połowu ryb, Koła PZW Nr 44 Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni w 

składzie: Tadeusz Szymelfenig, Marek Szadach, Karol Denc, Jarosław Narloch, Jacek 

Lichman, Wiesław Cegiełka. 

 

Uchwała Nr Z – 59/17 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 26.09.2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Okręgowej Komisji Ochrony Wód 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 10 zatwierdza 

Regulamin Okręgowej Komisji Ochrony Wód. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2018 r. 

 

Uchwała Nr Z – 66/17 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 7.11.2017 r. 

w sprawie wysokości pogotowia kasowego w kołach w roku 2018 

Na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku ustala na rok 2018 pogotowie kasowe w kołach 

Okręgu Gdańskiego w kwocie 3000 zł. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1.01.2018 r. 

 

Uchwała Nr Z – 67/17 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 7.11.2017 r. 

w sprawie stawek z tyt. sprawowania opieki nad wodami w r. 2018 

Na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW uchwala się co następuje: 

Zarząd Okręgu zatwierdza na 2018 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 
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- za Kanały: Śledziowy, Piaskowy i Gołębi - 15 zł / ha 

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1.01.2018 r. 

 

Uchwała Nr Z – 68/17 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 7.11.2017 r. 

w sprawie porozumień Okręgu PZW w Gdańsku na r. 2018 

Na podstawie § 47 pkt 10 i 28 Statutu PZW uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku wyraża zgodę na zawarcie porozumień na rok 2018, 

jak niżej: 

I. Porozumienie z Okręgami PZW w Elblągu i Bydgoszczy. 

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

2018 z Okręgami PZW w Elblągu i Bydgoszczy, na podstawie których wędkarze 

tych okręgów mogą wędkować na ogólnodostępnych wodach Okręgu PZW w 

Gdańsku, a wędkarze z Okręgu 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 2018 

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; 

 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 udostępnienie 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 okręgową roczną na 

ochronę i zagospodarowanie wód (w skrócie oizw) w macierzystym okręgu, 

mogą uzyskać Zezwolenie i wędkować w wodach Okręgu PZW w Gdańsku po 
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wniesieniu 50% rocznej składki okręgowej 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 i 

uczestników do lat 16. 

3. Wędkarze, którzy w macierzystym okręgu uiścili tylko składkę członkowską, 

mogą uzyskać Zezwolenie i wędkować w wodach Okręgu PZW w Gdańsku po 

wniesieniu 100% składki okręgowej rocznej przewidzianej w taryfikatorze. 

4. 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 ww. składek, ale 

muszą posiadać Zezwolenie Okręgu Gdańskiego. 

5. Składka górska upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych. 

6. W ramach wniesionych składek wędkarze mogą wędkować na zbiornikach 

retencyjnych Miasta Gdańska. 

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

połowu ryb. 

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

Gdańsku. Rozliczenie zezwoleń nastąpi w miesiącu październiku 2018. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1.01.2018 r. 

 

Uchwała Nr Z – 71/17 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 7.11.2017 r. 

w sprawie powołania nowego koła 138 „Fart” w Pruszczu Gdańskim 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku, zgodnie z § 47 pkt 9 Statutu PZW powołuje nowe 

koło PZW Nr 138 „Fart” w Pruszczu Gdańskim. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2018 r. 

 

Uchwała Nr Z – 72/17 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 7.11.2017 r. 

w sprawie ograniczeń i odstępstw na wodach krainy pstrąga i lipienia 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie  § 47 pkt 10 Statutu PZW, na wniosek 

Okręgowej Komisji Ochrony Wód wprowadza zapis w Informatorze Wód Krainy 

Pstrąga i Lipienia w brzemieniu: 

„Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień zakazu wędkowania lub spinningowania przypada 

na dzień ustawowo wolny od pracy, okres zakazu ulega skróceniu o ten dzień”. 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2018 r. 

 

Uchwała Nr Z – 73/17 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 7.11.2017 r. 

w sprawie przyznania medali „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa Okręgu Gdańskiego 

PZW” 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Uchwały Nr 76 ZG PZW z dn. 

29.03.2008 r. w sprawie Regulaminu nadawania odznak honorowych i 

okolicznościowych PZW, na wniosek Okręgowej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień 

przyznaje medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa Okręgu Gdańskiego PZW” dla 

członków koła nr 58 Kolbudy: 

Ryszard Wołyniec, Franciszek Magulski, Andrzej Wilusz, Edwin Maczyński, Andrzej 

Dyrka. 

 

Uchwała Nr Z – 74/17 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 7.11.2017 r. 

w sprawie ulg dla Społecznych Strażników Rybackich oraz wyróżnień 

Na podstawie § 47 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 2018 dla aktywnych Społecznych Strażników Rybackich kół Okręgu Gdańskiego. 

§ 2. 

Wysokość ulgi określa Uchwała ZO Nr Z- 62/17 z dn. 7.11.2017 r. o składkach 

członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w 2018 r. 

§ 3. 

Ponadto Zarząd Okręgu wyraża zgodę na przyznanie wyróżnień dla aktywnych 

członków SSR oraz osób wspomagających tę działalność wg. propozycji Okręgowej 

Komisji Ochrony Wód. 

 

Uchwała Nr Z – 75/17 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 7.11.2017 r. 

w sprawie Regulaminu korzystania z fotopułapek 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW zatwierdza 

Regulamin korzystania z fotopułapek na terenie wód użytkowanych przez Okręg PZW 

Gdańsk, wykorzystywanych w celu zwalczania i ograniczenia kłusownictwa, 

naruszania Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb oraz naruszania innych norm 

porządku publicznego. 
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Uchwała Nr P – 9/17 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 24.10.2017 r. 

w sprawie wprowadzenia zakazu wędkowania na błystkę spod lodu w obrębie Portu 

Rzecznego w Tczewie 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 15, na  

wniosek Okręgowej Komisji Ochrony Wód wprowadza zakaz wędkowania na błystkę 

spod lodu w obrębie Portu Rzecznego w Tczewie (teren stoczni). Dozwolone metody 

wędkowania pod lodem na tym terenie to mormyszka i metoda spławikowa.  

 

Uchwała Nr P – 10/17 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 24.10.2017 r. 

w sprawie kalendarza ściennego Okręgu Gdańskiego na rok 2018 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW 

wyraża zgodę na wydanie kalendarza ściennego Okręgu Gdańskiego PZW na rok 2018. 

 

Uchwała Nr P – 12/17 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 5.12.2017 r. 

w sprawie porozumień na wędkowanie w wodach Okręgu Gdańskiego w roku 2018 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 i 28 Statutu 

PZW wyraża zgodę na zawarcie porozumień na wędkowanie w wodach okręgu 

Gdańskiego na zasadach określonych w Uchwale Nr Z-68/17 Zarządu Okręgu PZW w 

Gdańsku (pkt. III.) z okręgami: w Radomiu, w Częstochowie, w Kaliszu, w Legnicy, we 

Wrocławiu, w Białymstoku, w Wałbrzychu i w Katowicach, w latach 2018-2021. 

 

Uchwała Nr P – 15/17 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 5.12.2017 r. 

w sprawie komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską koła PZW Nr 74 w Skórczu 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 30 

zatwierdza nowy skład komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów ze 

znajomości zasad, warunków ochrony i przepisów dotyczących połowu ryb Koła PZW 

Nr 74 w Skórczu, w składzie:  Kazimierz Grzenia, Piotr Laskowski, Piotr Aftka, 

Eugeniusz Serocki, Bartosz Sobisz. 
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Uchwała Nr P – 16/17 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 5.12.2017 r. 

w sprawie komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską koła PZW 138 „Fart” w 

Pruszczu Gdańskim 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 30 

zatwierdza nowy skład komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów ze 

znajomości zasad, warunków ochrony i przepisów dotyczących połowu ryb Koła PZW 

Nr 138 „Fart” w Pruszczu Gdańskim, w składzie:  Piotr Skurczyński, Andrzej Zwarra, 

Marek Kiełczewski, Tomasz Gościniak, Wiesław Wejher, Franciszek Pawela, Karol 

Holc, Łukasz Górecki. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników do komunikatu: 

1. Uchwała programowa w sprawie kierunków działania Polskiego Związku 

Wędkarskiego w latach 2017-2021. 

2. Wykaz władz i organów ZG PZW na kadencję 2017-2021. 

3. Statut PZW (2017). 

4. Uchwała ZG PZW w sprawie składki członkowskiej na 2018 r.  

5. Wykaz składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz 

zakresu stosowania ulg w Okręgu Gdańskim PZW na rok 2018  

6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego koła – druk. 

7. Sprawozdanie rzecznika koła – druk. 

8. Ankieta w sprawie działalności sportowej i z młodzieżą za 2017. 

9. Test + karta do odpowiedzi – Okręgowy konkurs dla dzieci i młodzieży, 2018. 

10. Regulamin Okręgowej Komisji Ochrony Wód z załącznikami. 

11.  Regulamin korzystania z fotopułapek z załącznikiem. 

12.  Druk – wykaz sędziów dyscyplin wędkarskich. 

 

 

 

Sekretarz Zarządu Okręgu  

Zdzisław Nowakowski 


