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Gdańsk, marzec 2018 

 
 

KOMUNIKAT NR  1/2018 
 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku informuje w następujących sprawach: 

 

 

 

I.  OCHRONA WÓD. 
 

1. W roku 2018 obowiązują następujące wysokości stawek kwotowych do 

wyliczenia środków przysługujących kołu z tytułu sprawowania aktywnej opieki nad 

powierzonymi wodami: 

- 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. 

 W związku z powyższym kołu Nr __________ przysługuje kwota w wysokości 

________________ na okres od miesiąca marca do grudnia 2018 r. 

Rozliczenie w/w środków nastąpi na podstawie dokumentów rozliczanych 

w raportach finansowych kół. 

 

Każda kontrola powinna być udokumentowana: 

- delegacją służbową, 

- drukiem ewidencji przebiegu pojazdu, 

- notatką z przeprowadzonej kontroli (z podaniem liczby skontrolowanych osób 

i podjętych decyzji). 
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II. DZIAŁALNOŚĆ  SPORTOWA. 
 

1. Dyscyplina spławikowa 

 

Indywidualne Spławikowe Mistrzostwa Okręgu,  12 - 13 maja 2018 r. 

w kategoriach: seniorów, juniorów U20 i U25, kobiet, kadetów i weteranów (55+). 

Miejsce zawodów: Kanał Jagielloński, Okręg Elbląg 

Zbiórka nad wodą do godz. 7.00. 

Obowiązuje zgłoszenie na piśmie dokonane przez koło – do dnia 27 kwietnia 2018 r. 

Opłata startowa wynosi: 

- dla zawodników za których startowe płaci koło lub klub - 30,- zł. 

- dla zawodników, którzy indywidualnie opłacają startowe – 36,90 zł (w tym VAT 23%) 

Wpłata na konto lub do kasy biura ZO. 

Zawodnicy zobowiązani są posiadać stosowne opłaty za wędkowanie na wodach 

Okręgu Elbląskiego. 

 

 

Zawody z cyklu Grand Prix Okręgu Gdańskiego rozgrywane będą: 

 w kategorii seniorów - w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej. 

Drużyna składa się z 3 seniorów. 

 w kategoriach kobiet, juniorów (U20) i (U25), kadetów (U15) oraz weteranów 

(55+) - w klasyfikacji indywidualnej. 

Warunkiem rozgrywek w klasyfikacji drużynowej jest zgłoszenie się minimum 

5 drużyn. 

Zwycięska drużyna uzyskuje tytuł Drużynowego Mistrza Okręgu. 

Termin zgłoszeń i wpłat – do 27 kwietnia 2018 r. 

Zgłoszeń dokonują koła lub kluby należące do struktur Okręgu Gdańskiego, 

na obowiązującym druku - do pobrania ze strony www.pzw.gda.pl 

 

Opłata startowa za cały cykl zawodów od zawodnika wynosi: 

- dla zawodników za których startowe płaci koło lub klub - 90,- zł. 

- dla zawodników, którzy indywidualnie opłacają startowe – 110,70 zł (w tym VAT 23%) 

 

Zgromadzona suma z wpłat (z wyjątkiem VAT) w całości będzie przeznaczona na bony 

upominkowe dla zwycięzców GPx Okręgu. 
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Istnieje możliwość startu w jednych zawodach z cyklu Grand Prix, jednakże 

warunkiem jest dokonanie zgłoszenia na 7 dni przed zawodami i wpłata kwoty w 

wysokości: 

- dla zawodników za których startowe płaci koło lub klub - 30,- zł. 

- dla zawodników, którzy indywidualnie opłacają startowe – 36,90 zł (w tym VAT 23%) 

 

Do klasyfikacji Rocznej Wędkarza Roku zalicza się łącznie 5 tur zawodów, czyli 

3 tury Grand Prix Okręgu oraz 2 tury Mistrzostw Okręgu. 

Zawody będą rozgrywane w oparciu o zapisy „Regulaminu rozgrywania zawodów z 

cyklu Grand Prix i Mistrzostw Okręgu”. 

 

 

Informacje dotyczące zawodów spławikowych z cyklu Grand Prix Okręgu: 

 

I GPx Okręgu „Puchar Prezesa” - 3 czerwca 2018 r. 

Miejsce zawodów – Wisła, miejscowość Szewce 

Zbiórka i losowanie nad wodą, godz. 7.00. 

 

 

II GPx Okręgu, Memoriał im. Andrzeja Rzędowskiego - 5 sierpnia 2018 r. 

Miejsce zawodów: rzeka Wisła, miejscowość Szewce 

Zbiorka i losowanie nad wodą, godz. 7.00. 

 

 

III Grand Prix Okręgu  - 2 września 2018 r. 

Miejsce zawodów: Kanał Śledziowy 

Zbiórka i losowanie nad wodą, godz. 7.00. 
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2. Dyscyplina spinningowa. 

 

1. Na zawody spinningowe obowiązują zgłoszenia na piśmie minimum 7 dni przed 

zawodami przesłane do Biura Zarządu Okręgu (o ile w komunikacie nie określono 

inaczej). Zgłoszeń mogą dokonywać wyłącznie koła lub kluby.  

 

 

Informacje dotyczące zawodów ujętych w terminarzu imprez okręgowych: 

 

I Grand Prix Okręgu, Memoriał im. Andrzeja Rzędowskiego - 3 czerwca 2018 r. 

- z łódek,  

miejsce zawodów – Ostrzyce, jezioro Ostrzyckie, parking i slipowanie łodzi - 

,,Stolemek"  

Zbiórka do godz. 8.00. 

Zawodnicy załatwiają łodzie we własnym zakresie. Istnieje możliwość wypożyczenia 

na miejscu. 

Dojazd drogą na Kościerzynę, w Wieżycy zjazd na Ostrzyce. 

 

 

Mistrzostwa Okręgu Teamów   - 16 -17 czerwca 2018 r. 

miejsce zawodów: rzeka Martwa Wisła, w pobliżu miejscowości Wiślinka. 

Zbiórka do godz. 7.30 na plaży przy hurtowni „Białoryb” ul. Płońska. 

Metoda na żywej rybie, obowiązują siatki do czasowego przetrzymywania ryb. 

Zawody będą jednosektorowe, rozgrywane w dwóch turach. Team (drużyna) 

stanowią zawodnicy – dwie osoby z jednego koła lub klubu wędkarskiego, którzy 

łowią wspólnie ryby do jednej siatki (15 sztuk) łącznie. 

Metoda na żywej rybie. 

Organizator nie zapewnia łodzi, środków ratowniczych ani kotwic. 

Zgłoszenia, na piśmie proszę składać do 10 czerwca 2018 r. 

 

Mistrzostwa Okręgu Juniorów, z łódek   - 1 lipca 2018 r. 

Miejsce zawodów: jezioro Białe i Kłodno, miejscowość Chmielno. 

Organizator zawodów – Klub „Kaszub” Somonino. 
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II Grand Prix Okręgu       - 19 sierpnia 2018 r. 

Miejsce zawodów: Zduny, jezioro Zduny. 

Trasa na Starogard Gdański, przed Starogardem w prawo przez tory, zbiórka koło 

plaży. 

Zbiórka do godz. 7.00. Obowiązują zapisy na piśmie do dnia 10 sierpnia br.  

Metoda klasyczna. 

 

III Grand Prix Okręgu      - 26 sierpnia 2018 r. 

Miejsce zawodów: Rybaki, rzeka Wisła 

Dojazd z drogi nr 22, przed mostem nad Wisłą, skręt w prawo na Gorzędziej i Mała 

Słońca lub z drogi nr 91 w lewo na Wielka Słońca i Rybaki. 

Zbiórka za wałem nad rzeką do godz. 7.00. 

Metoda klasyczna. 

Zgłoszenia do 19 sierpnia 2018 r. 

 

IV Grand Prix Okręgu, z brzegu     - 2 września 2018 r. 

Dojazd: Gdańsk Przodkowo, na Kartuzy, Grzybno w prawo. Zbiórka na parkingu koło 

plaży do godz. 7.00. 

Metoda klasyczna. 

Zgłoszenia do 22.08.2012 r. 

 

Indywidualne Mistrzostwa Okręgu     - 22-23 września 2018 r. 

I i II tura – miejscowość Wiślinka, rz. Martwa Wisła 

Zbiórka do godz. 7.30 na plaży przy hurtowni „Białoryb” ul. Płońska. 

Jednostki pływające zawodnicy zabezpieczają we własnym zakresie. Organizator nie 

zapewnia środków ratowniczych oraz kotwic. Łowisko zostanie podzielone na dwa 

sektory. Zawody zostaną rozegrane na żywej rybie. Każdy zawodnik zobowiązany jest 

posiadać siatkę do czasowego przetrzymywania złowionych ryb. Do punktacji zalicza 

się 15 ryb wybranych przez zawodnika. W nocy z 22 na 23 września zapewniamy 

ochronę łódek. 

Koła i kluby obowiązują zgłoszenia na piśmie, w terminie do 28 sierpnia br. 
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3. Dyscyplina muchowa. 

 

 
Indywidualne Mistrzostwa Okręgu w wędkarstwie muchowym 

w kategorii seniorów i juniorów, odbędą się w dniach 9 - 10 czerwca 2018 r. 

 

Prawo startu mają członkowie kół i klubów sportowych PZW Okręgu Gdańskiego. 

Junior który nie ukończył 18-tego roku życia łowi obowiązkowo z pełnoletnim 

opiekunem. 

Zbiórka zawodników w pierwszym dniu do godz. 8.00 na parkingu przy barze w 

Bożympolu Małym. 

Teren zawodów – rzeka Łeba od MEW w Paraszynie do ujścia rzeki Węgorzy. 

Harmonogram zawodów: 

7,30 – 8,00 zgłaszanie zawodników 

8,00 – 8,30 losowanie 

8,30 – 8,45 otwarcie zawodów oraz odprawa zawodników i sędziów 

8,45 – 9,30 przygotowanie do zawodów 

9,30 – 12,00 I tura zawodów 

12,00 – 12,30 przerwa / zmiana sędzia-zawodnik 

12,30 – 15,00 II cześć I tury 

15,00 – 16,00 powrót zawodników i sędziów na miejsce zbiórki 

16,00 – 17,00 praca Komisji Sędziowskiej i ogłoszenie wyników po I dniu zawodów. 

 

Zbiórka zawodników w drugim dniu (II tura zawodów), do godz. 8.30, miejsce j.w. 

Harmonogram zawodów jak w dniu poprzednim. 

Regulamin zawodów: 

1. Zawody rozegrane zostaną na żywej rybie. 

2. Zawodnik zobowiązany jest mieć przy sobie podbierak. 

3. Nie obowiązują limity dzienne połowu ryb łososiowatych. 

4. Obowiązuje punktacja ujemna. 

5. Muchy wykonane wyłącznie na haczykach bezzadziorowych lub pozbawionych 

zadzioru. 

6. Wymiar ochronny ryb 30 cm. 

7. Zawodnicy łowią w parach i sędziują sobie nawzajem. 
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Zawody Muchowe o XIX " Puchar Ziemi Wejherowskiej " - Komunikat nr 1 

rz. Reda – 15 lipca 2018 r.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach muchowych organizowanych przez 

Koło PZW nr 80 Wejherowo-Miasto oraz Klub „LIPIEŃ” Wejherowo, na zlecenie ZO 

PZW w Gdańsku.  “Puchar Ziemi Wejherowskiej” jest zaliczany do punktacji Grand Prix 

Okręgu Gdańskiego. Zawody odbędą się na rzece Redzie. Spotkanie zawodników na 

parkingu leśnym przy wejherowskim szpitalu (ul. Jagalskiego) w dniu 15.07.2018 r. 

 
 
 
Zawody zostaną rozegrane w trzech sektorach.  

Sektor „A” – Cementownia  –  most ul. Chopina 

Sektor „B” – most ul. Chopina  – Most Fenikowskiego (ul. Konopnickiej) 

Sektor „C” – Most Fenikowskiego (ul. Konopnickiej) –  most Krausego (ul. 

Orzeszkowej) 

Sektor treningowy: rz. Reda od źródeł do ujścia do jeziora Orle oraz od mostu 

Krausego (ul. Orzeszkowej) do jazu w Ciechocinie 

W przypadku niekorzystnych warunków, lub ze względu na ilość zgłoszonych 

zawodników organizator zastrzega sobie możliwość zmiany sektorów zawodów. 

Program zawodów oraz sprawy organizacyjne pojawią się w następnych 

komunikatach, które będą publikowane na www.pzw.gda.pl 
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4. Inne sprawy organizacyjne dotyczące działalności sportowej: 

 

1. Zgłoszeń zawodników na zawody dokonują wyłącznie koła lub kluby okręgu 

gdańskiego na obowiązującym druku. 

Niedopuszczalnym jest, aby zgłaszano zawodnika bez aktualnych składek i zezwoleń 

na dany rok. Każdy uczestniczący w zawodach ma obowiązek posiadać wykupione 

wcześniej uprawnienia do wędkowania – zgodne z rodzajem łowiska, na którym 

odbywają się zawody, gdyż nie będzie możliwości dokonania wpłaty na łowisku. 

 

2. Informujemy, że od nadal istnieje obowiązek opodatkowania stawką VAT 23% 

wpłat zawodników indywidualnych na zawody wędkarskie z tytułu tzw. startowego. 

 

3. Organizator zawodów lub imprezy towarzyskiej ma obowiązek zgłoszenia 

zawodów na obowiązującym druku w biurze Zarządu Okręgu oraz telefonicznie kołu 

opiekującemu się wodą, na której zawody będą rozgrywane. 

(druk zgłoszenia i wykaz opiekunów wód – www.pzw.gda.pl). 

 

 

4. Organizatorzy zawodów spoza struktur Okręgu Gdańskiego PZW, oprócz 

zgłoszenia, mają obowiązek uiszczenia kwoty 10 zł od każdego zawodnika oraz 

jednorazowej kwoty w wysokości 100,- zł na konto bankowe okręgu Gdańskiego. 

Uczestnik zawodów, przed przystąpieniem do wędkowania musi posiadać 

uprawnienia do wędkowania, zezwolenie, a także wykupione aktualne składki na 

daną wodę. 

 

5. Przypominamy, że podczas zawodów wędkarskich organizowanych na 

jeziorach, kanałach i zbiornikach zaporowych Okregu Gdańskiego obowiązuje 

ograniczenie ilości stosowanej zanęty do 7 litrów na osobę, w ciągu jednej tury 

zawodów (gotowej, namoczonej). 

Ograniczenie to nie dotyczy zawodów spławikowych, ujętych w terminarzu 

okręgowym organizowanych przez Zarząd Okręgu.  

 

 

 

http://www.pzw.gda.pl/
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6. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe Zasady Organizacji Sportu 

Wędkarskiego PZW, które opublikowane są na stronie www.pzw.org.pl 

 

 

7. Koła i kluby wędkarskie zobowiązane są do nadsyłania protokołu i zestawienia 

wyników organizowanych zawodów wędkarskich w terminie do 14 dni po zawodach. 

 

8. Przypomina się, że niedozwolonym jest, aby zawody wędkarskie sędziowały 

osoby nie posiadające uprawnień lub ważnej licencji sędziowskiej. 

 

9. Okręgowe Kolegium sędziowskie przyjmuje interesantów w biurze ZO PZW w 

Gdańsku, w piątki w godz. od 10.30 – 12.00, 

Telefon kontaktowy do Przewodniczącego Kolegium Sędziowskiego: 668 026 658 

 

10. Wędkarskie Kluby zainteresowań wędkarskich w Okręgu Gdańskim: 

Gdański Klub Wędkarstwa Sportowego „NEPTUN” 

siedziba:  80-850 Gdańsk ul. Rajska 2 

Prezes Andrzej Wawryka 

tel. 501 221 020,  andrzeja6@wp.pl 

 

Klub Wędkarstwa Sportowego „Kaszub” 

siedziba: 83-300 Kartuzy  ul. Zamkowa 1 

Prezes Andrzej Igielski 

tel. 695 996 409,  klubkaszub@o2.pl 

 

Klub Wędkarstwa Sportowego Browning „Team Gdynia” 

siedziba: 81-033 Gdynia   ul. Chylońska 114, 

Prezes Marek Biernacki 

tel. 603 657 301,  gdynia.browning@op.pl 

 

Zarząd Okręgu informuje, że zgodnie ze Statutem PZW koła mogą tworzyć kluby 

zainteresowań wędkarskich. W tym celu grupa inicjatywna wnioskuje do wybranego zarządu 

koła o utworzenie klubu, a następnie zarząd koła podejmuje uchwałę o jego utworzeniu. 

Komplet dokumentów należy złożyć w biurze Zarządu Okręgu. 

Obowiązujące od 1.01.2018 r. nowe Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego określają, że 

zadania w zakresie sportu wędkarskiego okręg realizuje poprzez koła PZW lub wędkarskie 

kluby sportowe. 

mailto:klubkaszub@o2.pl
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III. DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWA. 
 

1. 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. 

 

 

2. W dniu  11 marca br. w siedzibie Zarządu Okręgu w Gdańsku odbył się finał 

konkursu wiedzy wędkarskiej i ekologicznej - 2018 zorganizowany przez Radę ds. 

młodzieży. Rywalizowało  40 uczestników wyłonionych z eliminacji. 

Zwycięzcy konkursu: 

1 miejsce Karol Antoń  Szkoła Podstawowa  im. Ks. pr. J.Bigusa, Banino 

2 miejsce Błażej Pituła Szkoła Podstawowa Żukowo Nr 1 

3 miejsce Filip Richert Szkoła Podstawowa im. Heweliusza nr 2 Żukowo 

 

 

 

3. Rada ds. młodzieży zaprasza na 

XXIV Okręgową Olimpiadę Młodzieży w sportach wędkarskich 
Termin:  12 – 13 maja 2018 r. 

Miejsce zakwaterowania i wyżywienia: Gdańsk Świbno, Ośrodek Wypoczynkowy 

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

Patronat nad Olimpiadą objął Mieczysław Górski, Prezes Zarządu Okręgu PZW w 

Gdańsku. 

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 2004 i młodsi, 

 lub gimnazjum  - urodzeni w roku 2002 i młodsi, 

 lub szkoła średnia - urodzeni w roku 2000 i młodsi. 

Przyjmowane będą również zgłoszenia zawodników indywidualnych (z opiekunem). 
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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, miejsc. Trzcinisko 

(losowanie)  

godz. 9.00 – 12.00 - spławikowe zawody wędkarskie 

godz. 13.00   - zakwaterowanie w OW „Przystań u Kostka” w Świbnie 

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 
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Inne informacje dotyczące olimpiady: 

 Zgłoszenia z okręgów i kół będą przyjmowane na piśmie do 20 kwietnia 2018 

r.  

 Drużyny pokrywają koszty podróży we własnym zakresie, natomiast pozostałe 

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

Ze środków Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku będzie finansowany tylko jeden 

opiekun drużyny lub zawodnika indywidualnego. 

 Koło/szkoła Okręgu Gdańskiego może zgłosić dowolną liczbę drużyn. Każda 

drużyna musi posiadać opiekuna. Opiekun powinien posiadać zgodę opiekuna 

prawnego dziecka. 

 Inne Okręgi PZW mogą zgłosić tylko 1 drużynę lub zawodnika indywidualnego + 

1 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 

 

 

 

 

IV.  Sprawy organizacyjne. 
 

1. Rzecznik dyscyplinarny Zarządu Okręgu informuje, iż Zarząd Główny PZW 

wprowadził do § 21 Regulaminu postępowania oraz Instrukcji pracy Sądów 

Koleżeńskich i Rzeczników Dyscyplinarnych PZW punkt 4 o następującej treści: 

„Na podstawie porozumień dwóch lub więcej kół można powołać wspólnego dla 

tych kół rzecznika dyscyplinarnego”.” 

Koła, które powołają wspólnego Rzecznika Dyscyplinarnego, winny w ciągu 14 dni 

przekazać do Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku jeden egzemplarz porozumienia. 
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2. Zarząd Okręgu przypomina, że „Karta Wędkarska” jest dokumentem 

państwowym i egzaminy na jej uzyskanie muszą sprawdzać wiedzę z zakresu 

znajomości zasad oraz warunków połowu i ochrony ryb obowiązujących w RP. 

W związku z powyższym obowiązuje ścisłe przestrzeganie „Ramowego regulaminu 

przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską”, wydanego przez Zarząd Główny 

PZW, z którego wynika, że uzyskanie karty wędkarskiej poprzedza egzamin ze 

znajomości: 

 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. z późniejszymi 

zmianami; 

 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001r. w 

sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych 

organizmów żyjących w wodzie z późniejszymi zmianami; 

 rozróżniania gatunków ryb występujących w polskich wodach; 

 praw i obowiązków wędkującego oraz zasad zachowania na łowisku; 

 wymiarów i okresów ochronnych ryb i raków. 

Komisje egzaminacyjne kół muszą przestrzegać następujące zasady: 

  egzaminy mogą być przeprowadzane wyłącznie w siedzibie koła (wszelkie 

odstępstwa wyłącznie za akceptacją Zarządu Okręgu); 

  ze względu na rangę egzaminu (państwowy) obowiązuje stosowne zachowanie 

oraz wygląd. 

  egzamin nie obejmuje znajomości Statutu Związku oraz Regulaminu 

Amatorskiego Połowu Ryb PZW, które są obowiązujące przy wędkowaniu na 

wodach PZW – o czym należy przypomnieć wędkarzowi podczas wstępowania 

do PZW; 

  osoby, które przed komisją egzaminacyjną nie wykazały niezbędnej wiedzy, 

mogą przystąpić do egzaminu po upływie 7 dni, bez wnoszenia dodatkowych 

opłat. 

Wędkarza należy poinformować, że użytkownik rybacki ma prawo do zaostrzenia 

przepisów i wprowadzić na swoich wodach dodatkowe ograniczenia dotyczące metod 

wędkowania, wymiarów i okresów ochronnych ryb. Wiedza ta ma charakter 

dodatkowy i informacyjny w związku z tym nie jest przedmiotem egzaminowania. 

Statut PZW powinien być znany przez wędkarza dopiero w momencie wyrażenia woli 

wstąpienia do Polskiego Związku Wędkarskiego, co wyraża podpisem w karcie 

ewidencyjnej członka. 
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3. Bieżące komunikaty i informacje, w tym uchwały Zarządu Okręgu publikowane 

są na stronie: www.pzw.gda.pl i są wiążące. 

 

 

4. Zachęcamy wszystkie koła i kluby do budowy własnej prezentacji internetowej 

na związkowym portalu. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z wiceprezesem ds. młodzieży Sylwestrem 

Ostapiakiem:   s.ostapiak@gmail.com lub tel. 668 022 922. 

 

 

5. Zarząd Okręgu przypomina zasady podpisywania korespondencji wychodzącej 

z koła: 

- wszelką korespondencję podpisuje prezes koła (względnie inny upoważniony 

członek zarządu), 

- korespondencję związaną ze sprawami finansowymi podpisuje prezes 

i skarbnik koła. 

 

 

Konto pocztowe (e-mail) Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku (sekretariat) to: 

pzw@ima.pl 

 

6. 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 

Środa jest dniem sprawozdawczości i interesanci nie są przyjmowani. 

 

Informujemy, że w 2018 r. biuro Zarządu Okręgu będzie zamknięte w dniach: 

- 30 marca, 2 maja, 1 czerwca, 2 listopada, 24 grudnia, 31 grudnia 

Skarbnicy kół proszeni są o wcześniejsze umawianie się na pobranie zezwoleń 

i znaków z pracownikami działu księgowości tel. 58/ 301-48-86 w. 82 lub 81 

 

 

7. Oferujemy kołom następujące materiały znajdujące się w magazynie biura 

Zarządu Okręgu: 

 Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb  - 0,50 zł  

 Statut PZW - 1,90 zł 
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 Regulamin organizacyjny koła – brak (w opracowaniu przez Zarząd Główny 

PZW) 

 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 

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

 dyplomy – wybór - 0,70 zł do 1,58 zł 

 znaczek okolicznościowy, 65 lecie PZW – 6,15 zł 

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

 medal pamiątkowy – z okazji 65 lecia (w etui) – 43,74 zł 

 proporczyk Okręgu Gdańsk – 1,20 zł 

 Mini znaczek z logo PZW – 4,44 zł 

 Znaczek „130 lat wędkarstwa w Polsce” – 5 zł 

 plansza w laminacie poglądowa, ryby – 22 zł 

 krawat męski, granatowy z logo PZW – 17,22 zł 

 Kalendarz wędkarski ścienny – 9,72 zł 

 Kalendarz trójdzielny PZW - 14,64 zł 

 Poradnik wędkarski, kalendarz - 9,72 zł 
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Zestawienie uchwał podjętych przez Zarząd Okręgu i jego Prezydium 
PZW w Gdańsku, 2018 r. 

 
 

Uchwała Nr P – 1/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 23.01.2018 r. 

w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. inwestycji i remontów 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku na podstawie § 47 ust. 12 Statutu PZW na wniosek 
wiceprezesa ds. administracyjno-gospodarczych Włodzimierza Szarafina, uzupełnia 
skład Okręgowej Komisji ds. inwestycji i remontów i powołuje do jej składu Piotra 
Klimowicza, dyrektora biura. 
 

Uchwała Nr P – 2/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 23.01.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych na rok 2018 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku na podstawie  Statutu PZW § pkt 10 zatwierdza do 
realizacji plany pracy na rok 2018 komisji działających przy Zarządzie Okręgu, tj.  

1. Zagospodarowania wód, 
2. Ochrony wód, 
3. Kapitanatu sportowego, 
4. Rady ds. młodzieży , 
5. Komputeryzacji i telefonizacji, 
6. Odznaczeń i wyróżnień, 
7. Finansów okręgu. 

 
Uchwała Nr P – 3/18 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 23.01.2018 r. 
w sprawie powołania wiceprezesa ds. sportu 

Prezydium Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Gdańsku na podstawie 
§ 45 Statutu PZW, na wniosek Prezesa Zarządu Okręgu powołuje na funkcję 
wiceprezesa 
ds. sportu Krzysztofa Horoszkiewicza. 
 

Uchwała Nr P – 4/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 23.01.2018 r. 

w sprawie zmiany osoby odpowiedzialnej za prowadzenia Polityki bezpieczeństwa 
danych osobowych w Okręgu Gdańskim 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku w związku z rozwiązaniem umowy o 
pracę z dniem 31 stycznia 2018 r. z ____, dyrektorem biura Zarządu Okręgu, działając 
na podstawie § 46 pkt 10 Statutu PZW oraz uchwały nr 146 ZG PZW z dn. 4.06.2016 r., 
uchwala: 
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1. Powołuje z dniem 1 lutego 2018 r. Piotra Klimowicza, p.o. dyrektora biura Zarządu 
Okręgu i czyni odpowiedzialnym za prowadzenie Polityki bezpieczeństwa w 
Okręgu (Zarząd Okręgu, biuro ZO, koła PZW Okręgu). 

2. Zaleca się ścisłą współpracę i konsultacje z pracownikiem Grzegorzem Kidawskim, 
pełniącym funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora 
Systemów Informatycznych w Polskim Związku Wędkarskim w Zarządzie 
Głównym. 

 
Uchwała Nr P – 5/18 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 23.01.2018 r. 
w sprawie komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską koła PZW Nr 7 Sopot 

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 7 Sopot, w składzie:  Patryk Pionke, Leszek Kłosowiak, Barbara Banaszkiewicz, 
Stanisław Bukowski, Bogdan Winiarski, Robert Cena. 

 
Uchwała Nr P – 6/18 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 23.01.2018 r. 
w sprawie komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską koła PZW Nr 41 Gdynia 

Miasto 
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 41 Gdynia Miasto, w składzie:  
Adam Kaczmarek, Łukasz Sumer-Łoś, Jan Wołowicz, Paweł Jabłoński, Zdzisław 
Trzebiatowski, Bogdan Wroński, Józef Oskard, Emilia Formella-Kos, Maciej Rogoziński, 
Piotr Meier, Dariusz Kos. 
 

Uchwała Nr P – 7/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 23.01.2018 r. 

w sprawie komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską koła PZW Nr 48 Stocznia 
Gdynia 
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 48 Stocznia Gdynia, w składzie: 
 Arkadiusz Kozak, Kazimierz Mitianiec, Lech Frączewski, Janusz Biechelka, Jan Pawlik. 
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Uchwała Nr P – 8/18 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 23.01.2018 r. 
w sprawie komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską koła PZW Nr 80 Wejherowo 

Miasto 
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 80 Wejherowo Miasto, w składzie: 
Adam Elwart, Marian Brauer, Piotr Gliwiński, Wojciech Socha, Stefan Hewelt. 
 
 

Uchwała Nr P – 9/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 23.01.2018 r. 

w sprawie kwoty odpisów dla kół Okręgu Gdańskiego w roku 2018 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW uchwala co 
następuje: 
- kwota odpisów dla kół PZW Okręg w Gdańsku przyjęta Uchwałą Z 4/2017 z dnia 
7.11.2017r. zostaje zwiększona o kwotę ____ tj. o wartość naliczonych diet dla 
skarbników kół PZW Okręg w Gdańsku na rok 2018. Diety skarbników, zgodnie z 
Uchwałą XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 
21 października 2017 r. podlegają bilansowaniu i realizacji w budżetach kół w 
działalności ogólnoorganizacyjnej. 
 
 

Uchwała Nr P – 10/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 23.01.2018 r. 

w sprawie dostosowania rozliczeń podatku VAT do interpretacji Ministerstwa 
Finansów 
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku  w celu dostosowania rozliczeń podatku 
VAT do interpretacji indywidualnej Ministerstwa Finansów nr IPPP1/4512-1222/15-
3/AS z dn. 01.03.2016r. wprowadza częściowe odliczenie podatku naliczonego przy 
wykorzystaniu współczynnika odliczania podatku naliczonego wynikającego z regulacji 
art. 86 ust. 2a ustawy o VAT 9 (zwanego prewspółczynnikiem) i współczynnika 
odliczenia podatku naliczonego wynikającego z regulacji art. 90 ust 3 ustawy o VAT.  
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Uchwała Nr P – 11/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 20.03.2018 r. 

w sprawie ufundowania pucharów na zawody ogólnopolskie „Belonada” 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku w związku z organizacją przez koło PZW 68 Puck 
Ogólnopolskich zawodów „Belonada” w wędkarstwie morskim z łodzi w poławianiu 
belony, w dn. 19-20 maja 2018 r. postanowił ufundować puchary dla zwycięzców w 
kwocie do ___ zł. 
 
 

Uchwała Nr P – 12/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 20.03.2018 r. 

w sprawie podziału zezwoleń na łowisko Straszyn – Goszyn na rok 2018 
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku zatwierdza podział zezwoleń na 
amatorski połów ryb wędką z brzegu w Zbiorniku Straszyn – Goszyn na rok 2018 dla 
kół okręgu wg. propozycji przedstawionej przez Okręgową Komisję Ochrony Wód: 
 

L.p Koło PZW / Okręg  Liczba zezwoleń 

1 Okręg Gdańsk 6 

2 Okręg Elbląg 3 

3 Koło nr 138 Fart 14 

4 Koło nr 117 Czapla 8 

5 Koło nr 52 Czarna Woda 2 

6 Koło nr 4 Gdańsk Portowa 2 

7 Koło nr 1 Gdańsk Śródmieście 3 

8 Koło nr 58 Kolbudy 14 

SUMA 50 

 
 
 

Uchwała Nr P – 13/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 20.03.2018 r. 

w sprawie wpisowego dla członka uczestnika PZW (do lat 16) 
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku uchwala z dniem 1 kwietnia 2018r. 
uchwala się wysokość wpisowego dla członka uczestnika PZW w kwocie 0 zł. 
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Uchwała Nr P – 14/18 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 20.03.2018 r. 
w sprawie opłat za wędkowanie dla osób niezrzeszonych w PZW 

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. uchwala się nową wysokość opłat na wędkowanie dla 
osób niezrzeszonych w PZW Okręg w Gdańsku oraz zmienia załącznik do uchwały ZO 
PZW Z-62/17 z dnia 07.11.2017r. w pkt 6 i pkt 7 zgodnie z poniższym zapisem:   
6. Składki i opłaty okresowe na wszystkie wody, oraz składki i opłaty roczne na połów 
ryb kuszą w jeziorze Salino 
 

 
L.p. 

Okres ważności zezwolenia 5) Członkowie 
PZW7) 

Niezrzeszeni i 
cudzoziemcy (opłata 
brutto)8) 

1. 1-dniowe 20,- 38,- 

2. 3-dniowe 40,- 76,- 

3. 7-dniowe 70,- 133,- 

4. 14-dniowe 100,- 190,- 

5. Roczne dla niezrzeszonych i 
cudzoziemców niepełne/wody 
nizinne/ 

 
X 

400,- 

6. Roczne dla niezrzeszonych i 
cudzoziemców pełne/wszystkie 
wody/ 

 
X 

500,- 

7. Roczne zezwolenie na połowy kuszą 
w j. Salino 

250,- 470,- 

 
7. Inne opłaty 

 
L.p. 

Wyszczególnienie Wysokość  
(opłata brutto) 

1. Opłata za wędkowanie w Zbiornikach 
Retencyjnych, dla niezrzeszonych 

19,- 

2. Opłata za egzamin ze znajomości zasad i warunków 
ochrony i połowu ryb  8) 

30,- 

3. Opłata za ww. egzamin dla dzieci i młodzieży 
uczącej się do lat 16-tu 
( za okazaniem legitymacji szkolnej)   8) 

Zwolnieni z opłat 

 
 

Uchwała Nr P – 15/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 20.03.2018 r. 

w sprawie ulg w składkach na ochronę i zagospodarowanie wód 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku anuluje zapis dotyczący zasad przyznawania ulg w 
składkach na ochronę i zagospodarowanie ujęty w Załączniku do Uchwały ZO PZW Z-
62/17 z dnia 07.11.2017 r. o treści  „ Mężczyźni od 65 roku życia ..; Kobiety od 60 roku 
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życia…; Osoby od 75 roku życia…; należy rozumieć i stosować- posiłkując się datą 
urodzenia  - PO UKOŃCZENIU TEGO ROKU przez wędkarza.”  
i zastępuje  następującym zapisem: 
System ulg określony w załączniku nr 1 w pkt 2,3,4 i załączniku nr 2 w pkt 2,3,5 
stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek. 
 

Uchwała Nr P – 16/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 20.03.2018 r. 

w sprawie wyróżnień dla członków kół 80 Wejherowo i 118 Somonino 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 15 pkt 1 i 2, na podstawie 
wniosku Okręgowej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień z okazji jubileuszu powstania koła 
przyznaje: 
- dla członków koła Nr 80 Wejherowo – Jubileusz 70 lecia: 

• 9 sztuk - statuetki  „Za Zasługi dla Wędkarstwa Okręgu Gdańskiego” dla: 
1. Mariusza Baliszewskiego 
2. Krzysztofa Pawlika 
3. Doroty Gliwińskiej 
4. Zenona Rybakowskiego 
5. Adama Krajnika 
6. Gabrieli Lisius – Staroście Powiatu Wejherowskiego 
7. Krzysztofowi Hildebrandt – Prezydentowi Miasta 

Wejherowa 
8. Henrykowi Skwarło - Wójt Gminy Wejherowo 
9. Insp. Bacie Perzyńskiej – Komendant Powiatowej Policji 

w Wejherowie 
• 9 sztuk - medale w etui „Za Zasługi dla Wędkarstwa Okręgu Gdańskiego PZW” 

dla: 
1. Tomasza Matuszczaka 
2. Piotra Gliwińskiego 
3. Dariusza Mankiewicza 
4. Wojciecha Socha 
5. Mariana Brauer 
6. Czesława Jarząbek 
7. Jerzego Kruppa 
8. Bogdana Zaborowskiego 
9. Adam Elwart 

• 5 sztuk - dyplomy „ W Uznaniu Zasług dla Wędkarstwa Okręgu Gdańskiego” 
dla: 

1. Mirosława Grom 
2. Stefana Hewelt 
3. Kamila Elwarta 
4. Bogdana Nowaka 
5. Rafała Pionk 
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- dla członków koło Nr 118 Somonino  – Jubileusz  30 lecia: 
• 4 sztuki - medale w etui „Za Zasługi dla Wędkarstwa Okręgu Gdańskiego PZW” 

dla: 
1. Eugeniusza Walaszkowskiego 
2. Andrzeja Igielskiego 
3. Pawła Stromskiego 
4. Dariusza Czerwińskiego 

• 5 sztuk - statuetki  „Za Zasługi dla Wędkarstwa Okręgu Gdańskiego” dla: 
1. Zenona Stolc 
2. Jana Konkol 
3. Stanisława Cyrzan 
4. Franciszka Adamczyka 
5. Zygmunta Górskiego 

 
Uchwała Nr P – 17/18 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 20.03.2018 r. 
w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 26 przy Grupie Lotos Gdańsk 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 47  pkt 30 
zatwierdza nowy skład komisji do przeprowadzania egzaminów ze znajomości zasad i 
warunków ochrony i połowu ryb, koła PZW Nr 26 przy Grupie Lotos Gdańsk: Dariusz 
Księżak, Stefan Michalik, Józef Antkowiak. 
 

Uchwała Nr P – 18/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 20.03.2018 r. 

w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 50 Rumia 
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 47  pkt 30 
zatwierdza nowy skład komisji do przeprowadzania egzaminów ze znajomości zasad i 
warunków ochrony i połowu ryb, koła PZW Nr 50 Rumia: 
Jan A. Ogiegło, Tadeusz Jaśkiewicz, Zbigniew Zajszły, Stanisław Bednarski, Bronisław 
Waliszewski, Tomasz Block, Alfred Rudkowski 
 

Uchwała Nr P – 19/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 20.03.2018 r. 

w sprawie powołania dodatkowego członka do składu Rady ds. młodzieży 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 12 powołuje kol. Zbigniewa 
Pyśko z koła 117 Czapla Pruszcz Gdański do składu Rady ds. młodzieży. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała Nr P – 20/18 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 20.03.2018 r. 
w sprawie przyznania pod opiekę kołu 58 Kolbudy zbiornika zaporowego Łapino 

Dolne 
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW 
przyznaje pod opiekę kołu 58 Kolbudy zbiornik zaporowy Łapino Dolne w gminie 
Kolbudy, o powierzchni 37 ha. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

Uchwała Nr P – 21/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 20.03.2018 r. 

w sprawie dofinansowania dla koła 50 Rumia na cele związane z ochroną wód 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW wyraża zgodę 
na dofinansowanie koła 50 Rumia kwotą w wysokości ___ zł na zakup silnika 
elektrycznego oraz akumulatora do łodzi z przeznaczeniem na ochronę wód. 
Dotacja obciąża fundusz Okręgowej Komisji Ochrony Wód. 
 

Uchwała Nr P – 22/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 20.03.2018 r. 

w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. ochrony wód 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 12 Statutu PZW powołuje do 
składu Komisji ochrony wód Łukasza Lipskiego, pracownika biura ZO. 
 

Uchwała Nr P – 23/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 20.03.2018 r. 

w sprawie umów na odłowy gospodarcze rzeki Wisły 
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 15 przedłuża na kolejny 
rok umowy na odłowy gospodarcze zawarte z rybakami, w obwodzie rybackim rzeki Wisły Nr 
5 i Nr 6 tj. na okres od 1.04.2018 do 31.03.2019 r. 
Roczne świadczenia pieniężne z tytułu zawartych umów pozostają bez zmian. 

 
 

Uchwała Nr Z – 1/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.02.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium ZO PZW w Gdańsku 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 48 pkt 2 Statutu PZW zatwierdza 
uchwały podjęte przez Prezydium ZO w dniu 23.01.2018 r.: 
- P-1/18 w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. inwestycji i remontów. 
- P-2/18 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych na rok 2018 
- P-3/18 w sprawie powołania wiceprezesa ds. sportu 
- P- 4/18 w sprawie zmiany osoby odpowiedzialnej za prowadzenia polityki 
bezpieczeństwa danych osobowych w Okręgu Gdańskim 
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- P-5/18  w sprawie komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską koła Nr 7 Sopot 
- P-6/18 w sprawie komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską koła Nr 41 Gdynia 
Miasto 
- P-7/18 w sprawie komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską koła Nr 48 Stocznia 
Gdynia 
- P-8/18 w sprawie komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską koła Nr 80 Wejherowo 
Miasto 
- P-9/18 w sprawie kwoty odpisów dla kół Okręgu Gdańskiego w roku 2018 
- P-10/18 w sprawie dostosowania rozliczeń podatku VAT do interpretacji 
Ministerstwa Finansów 
 

Uchwała Nr Z – 2/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.02.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu Gdańskiego 
za rok 2017 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt. 6 Statutu PZW zatwierdza 
sprawozdanie finansowe Okręgu za 2017 r., które zamyka się kwotami: 
- sumą aktywów i pasywów _____ zł 
- wynik finansowy z całkowitej działalności Okręgu –  ______ zł 
Wynik finansowy polega przeksięgowaniu na Fundusz Statutowy Jednostki. 
 

Uchwała Nr Z – 3/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.02.2018 r. 

w sprawie preliminarza budżetowego na działalność sportową na rok 2018. 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 7 Statutu PZW  zatwierdza 
preliminarz budżetowy opracowany przez Okręgowy Kapitanat Sportowy na 
finansowanie działalności sportowej w roku 2018 na kwotę w wysokości _____,- zł, a 
w tym:  
- koszty na sport ogólnopolski wynoszą ______,- zł 
- koszty na sport okręgowy wynoszą ______,- zł 
 

Uchwała Nr Z – 4/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.02.2018 r. 

w sprawie wysokości ekwiwalentu dla sędziów dyscyplin wędkarskich 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 zatwierdza wysokość 
ekwiwalentu dla sędziów dyscyplin wędkarskich, za wykonywanie zadań statutowych 
w zakresie sportu wędkarskiego: 

funkcja sędziowska ekwiwalent za 1 turę 
/brutto/ 

sędzia główny 130,00 

zastępca sędziego głównego 115,00 

sędzia sekretarz 115,00 
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sędzia sektorowy 100,00 

sędzia wagowy (miarowy), kontrolny, kontrolno-wagowy 85,00 

sędzia punktowy (rzutowy) 60,00 

 
- W przypadku dwóch tur zawodów w ciągu jednego dnia – ekwiwalent wzrasta o 
50%. 
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała Nr Z – 5/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.02.2018 r. 

w sprawie preliminarza finansowego na rok 2018 na działalność młodzieżową. 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 7 zatwierdza preliminarz 
finansowy na 2018 rok opracowany przez Radę ds. młodzieży na kwotę w wysokości 
_____,- zł z przeznaczeniem na finansowanie prowadzonej działalności młodzieżowej. 
 

Uchwała Nr Z – 6/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.02.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia budżetu Okręgu Gdańskiego na r. 2018. 
Na podstawie § 47 pkt 7 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwierdza budżet Okręgu 
Gdańskiego na rok 2018 zamykający się: 
- przychodami w wysokości  ______ zł, 
- a kosztami w wysokości  ______ zł 
Wynik finansowy zaplanowano w kwocie:  0 zł . 
 

Uchwała Nr Z – 7/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.02.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji  do realizacji uchwał i wniosków 
Krajowego i Okręgowego Zjazdu Delegatów na rok 2018 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie  § 47 pkt 10 zatwierdza do realizacji 
plan pracy na rok 2018 komisji do realizacji uchwał i wniosków Krajowego i 
Okręgowego Zjazdu Delegatów. 
 

Uchwała Nr Z – 8/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.02.2018 r. 

w sprawie regulacji płac dla pracowników Biura Zarządu Okręgu 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku uchwala od dnia 1 lutego 2018 r. regulację płac dla 
pracowników Biura ZO, na podstawie uchwalonego na rok 2018 planu wynagrodzeń 
stanowiącego integralną część preliminarza budżetowego. Wysokość indywidualnych 
regulacji wynagrodzeń dla pracowników Biura wyznaczy Dyrektor Biura. Wysokość 
regulacji dla Dyrektora Biura oraz Głównej Księgowej zaproponuje Wiceprezes ds. 
administracyjno-gospodarczych i zostanie ona uruchomiona po pozytywnej akceptacji 
Prezesa Zarządu Okręgu. 
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Uchwała Nr Z – 9/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.02.2018 r. 

w sprawie zmiany w Regulaminie zatrudniania i wynagradzania pracowników PZW 
Okręg w Gdańsku. 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku zmienia w Regulaminie zatrudniania i wynagradzania 
pracowników PZW Okręg w Gdańsku treść paragrafu 10, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 
„W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia przewidziane w uchwalonym 
przez Zarząd Okręgu budżecie, będzie tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na 
nagrody uznaniowe za rzetelne wypełnianie obowiązków służbowych bądź szczególne 
osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości do 30% planowanych środków na 
wynagrodzenia zasadnicze, pozostających w dyspozycji pracodawcy. Fundusz nagród 
będzie miał charakter kwartalny. Przyznawanie kwartalnych nagród dla pracowników 
Biura oraz decyzja o ich uruchomieniu należy do zadań Dyrektora Biura. 
Przyznanie nagród kwartalnych dla Dyrektora Biura i Głównej Księgowej oraz decyzja 
o ich uruchomieniu będzie dokonywana na wniosek Wiceprezesa ds. administracyjno-
gospodarczych i po pozytywnej akceptacji Prezesa Zarządu Okręgu.” 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała Nr Z – 10/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.02.2018 r. 

w sprawie zgody na dystrybucję znaków PZW koła Nr 138 „Fart” 
Zarząd Okręgu  PZW w Gdańsku wydaje zgodę na dystrybucję składek PZW na rok 
2018 
w kole  PZW Nr 138 „Fart” w Pruszczu Gdańskim od dnia 28.12.2017r. i wykazanie 
obrotu  tymi składkami w raporcie finansowym koła na dzień 28.12.2017r 
 

Uchwała Nr Z – 11/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.02.2018 r. 

w sprawie powołania Kapitana sportowego 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 ust. 12 Statutu PZW, na wniosek 
wiceprezesa ds. sportu Krzysztofa Horoszkiewicza powołuje na Kapitana sportowego 
kolegę Andrzeja Króla, z koła 23 Gdańsk Port.  
 

Uchwała Nr Z – 12/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.02.2018 r. 

w sprawie zakupu zewnętrznych nośników pamięci z Funduszu Okręgowej Komisji 
Ochrony Wód 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW wyraża zgodę 
na zakup 8 sztuk zewnętrznych nośników pamięci z zabezpieczeniami przed 
otwarciem przez osoby nieupoważnione. 
Koszt zakupu nośników obciąża fundusz Okręgowej Komisji Ochrony Wód. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu PZW w Gdańsku.  
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Uchwała Nr Z – 13/18 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.02.2018 r. 
w sprawie rozwiązania porozumienia na opiekę nad wodami z kołem PZW nr 62 

Wejherowo. 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW  rozwiązuje 
porozumienia na opiekę nad następującymi wodami rzeka Łeba nr 2, rzeki Bolszewka 
i rzeki Gościcinka, z kołem PZW nr  62 Wejherowo. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu PZW w Gdańsku.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

Uchwała Nr Z – 14/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.02.2018 r. 

w sprawie rozwiązania porozumienia na opiekę nad następującymi wodami z kołem 
PZW nr 4 Gdańsk Portowa.  
Zarząd Okręgu PZW Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW rozwiązuje 
porozumienia na opiekę nad następującymi wodami: zbiornik zaporowy Łapino Dolne 
oraz zbiorniki retencyjne – „Górne Młyny”, „Ogrodowa”, „Wileńska”, z kołem PZW nr  
4 Gdańsk Portowa. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu PZW w Gdańsku.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

Uchwała Nr Z – 15/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.02.2018 r. 

w sprawie przydzielenia pod opiekę wód kołom 85 Gniewino, 80 Wejherowo i  30 
Gdańskiej Stoczni Remontowej.  
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku § 47 pkt 10 Statutu PZW uchwala przydzielenie pod 
opiekę: 
1. kołu 85 Gniewino wód rzeki Łeba nr 2 o długości 51,5 km, 
2. kołu nr 80 Wejherowo Miasto wód rzeki Bolszewka i rzeki Gościcinka o łącznej 

długości 40 km, 
3. kołu 30 przy Gdańskiej Stoczni Remontowej wód zbiorników retencyjnych: „Górne 

Młyny” o powierzchni 0,42 ha, „Ogrodowa” o powierzchni 0,30 ha, „Wileńska” o 
powierzchni 1,28 ha. 

4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu PZW w Gdańsku. 
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała Nr Z – 16/18 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.02.2018 r. 
w sprawie wprowadzenia odstępstwo od Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW uchwala, co 
następuje: 
1. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień zakazujący spinningowania lub wędkowania 
przypada na dzień ustawowo wolny od pracy to niniejszy zakaz zostaje skrócony 
o ten dzień. 
2. Wprowadzone odstępstwo od RAPR umieszczone zostanie na stronie internetowej 
PZW Okręgu Gdańskiego. 
3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu PZW w Gdańsku. 
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

Uchwała Nr Z – 17/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.02.2018 r. 

w sprawie odwołania Komendanta Powiatowego SSR Miasta Gdańsk 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW, na wniosek 
zainteresowanego  odwołuje z pełnionej funkcji Komendanta Powiatowego SSR 
Miasta Gdańska kol. Tomasza Dzierżanowskiego. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu PZW w Gdańsku.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

Uchwała Nr Z – 18/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.02.2018 r. 

w sprawie powołania na Komendanta Powiatowego SSR Miasta Gdańska 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW, na wniosek 
Okręgowej Komisji Ochrony Wód powołuje na Komendanta Powiatowego SSR Miasta 
Gdańska kol.  Adama Żyndę. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu PZW w Gdańsku.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

Uchwała Nr Z – 19/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 15.02.2018 r. 

w sprawie powołania na koordynatora współpracy PZW Okręg w Gdańsku 
z funkcjonariuszami Policji Wodnej w Województwie Pomorskim 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 Statutu, na wniosek 
Okręgowej Komisji Ochrony Wód  powołuje na koordynatora współpracy PZW Okręg 
w Gdańsku z funkcjonariuszami Policji Wodnej w Województwie Pomorskim kol. 
Tomasza Dzierżanowskiego. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu PZW w Gdańsku.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Załączniki do komunikatu: 

1. Druk zgłoszenia na Olimpiadę młodzieżową. 

2. Terminarz okręgowych imprez sportowych. 

 

 

Sekretarz ZO PZW 

Zdzisław Nowakowski 


