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Gdańsk, listopad 2018 r. 

 

KOMUNIKAT Nr 2/2018 
 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku informuje w następujących sprawach:  

 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 

1. Kampania sprawozdawcza w kołach Okręgu Gdańskiego będzie 

przebiegać w terminie od 2 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r. 

 Walne zgromadzenie sprawozdawcze należy przeprowadzić zgodnie ze 

Statutem PZW oraz uregulowaniami zawartymi w aktualnym Regulaminie 

Organizacyjnym Koła PZW, który stanowi załącznik do niniejszego 

komunikatu. 

 Członkowie koła powinni być zawiadomieni o dacie, miejscu, porządku 

obrad i terminach zgromadzenia (pierwszy i drugi), na 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 walnego zgromadzenia sprawozdawczego, 

należy przesłać do Biura ZO: 

- Plan Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego, 

- Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego (podpisany przez 

przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza zgromadzenia), który m.in. 

powinien zawierać informacje: 

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

 imię i nazwisko wybranego przewodniczącego i sekretarza walnego 

zgromadzenia, 

 porządek obrad, 

 przebieg obrad, 

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

dołączone do protokołu i posiadać podpis przewodniczącego 

zgromadzenia i przewodniczącego komisji uchwał i wniosków. Sam zapis 

lub uchwała w protokole zgromadzenia nie stanowią formalnego 

wniosku. 

 

Wzorcowe – ujednolicone – treści dokumentacji niezbędnej 

w prowadzeniu rocznych zebrań sprawozdawczych w kołach, opracowane 

przez Zarząd Główny – w załączeniu. 

Można je również znaleźć na stronie www.pzw.gda.pl 

 

Obowiązkowo wymagane załączniki do protokołu: 

 Sprawozdanie roczne Zarządu Koła (opisowe) z działalności w zakresie 

realizacji zadań wynikających ze Statutu PZW (działalność organizacyjna, 

sport, młodzież, ochrona i zagospodarowanie wód, inna działalność). 

 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła  ze swojej działalności (liczbowe 

oraz opisowe) - zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnych PZW. 

 Sprawozdanie Rzecznika Koła  – druk w załączeniu. 

 Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła  –  druk w załączeniu, 

Ponadto koła zobowiązane są do wypełnienia i przesłania do Biura Zarządu 

Okregu: 

Ankiety 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. 

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 28 lutego 2019 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, 
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- 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 2019 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.  

Uwaga! Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy druk wniosku, który jest 

załącznikiem do komunikatu. 

 

4. Wnioski na odznaczenia honorowe PZW powinny być wypełnione 

czytelnie i wyłącznie na druku w formacie A5. 

Praca na rzecz i dobro PZW i pełnione funkcje powinny być wpisane 

chronologicznie i zgodnie z prawdą. 

Wypełniony wniosek podpisują trzy osoby: prezes i dwóch członów Zarządu 

Koła. 

  

5. Koła obchodzące jubileusze powstania koła – 10, 15, 20 i więcej (od 

10.lecia - co 5 lat) - mogą składać wnioski na wyróżnienie swoich członków, co 

najmniej na 3 miesiące przed datą uroczystych obchodów. 

 

6. W związku z licznymi zapytaniami wędkarzy w sprawie ważności karty 

wędkarskiej, Zarząd Główny PZW poinformował, że w świetle obowiązujących 

przepisów karty wędkarskie wydane po dniu 31.01.1997 roku są obecnie 

obowiązującym dokumentem uprawniającym do uprawiania amatorskiego 

połowu ryb, dokumentem dożywotnim, nie wymagającym wymiany czy 

przedłużenia. 

Wszystkie karty wędkarskie wydane przed 31.01.1997 r. utraciły swoją 

ważność. 

Osoby posiadające nieważne karty wędkarskie, przy ich wymianie zobowiązane 

są zdać egzamin zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Pismo ZG PZW z dn. 23.11.2018 r. stanowi załącznik do komunikatu. 
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II. DZIAŁALNOŚĆ  Z  MŁODZIEŻĄ 
 

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. 

Kurs zostanie zorganizowany po zgłoszeniu się ok. 8 osób. 

 

 

2. KONKURS WIEDZY WĘDKARSKIEJ I EKOLOGICZNEJ, 2019 

Regulamin konkursu. 

1. Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież z Okręgu Gdańskiego PZW,  

w wieku od 10 do 16 lat (bez względu na miesiąc urodzenia). 

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

3.  Termin nadsyłania odpowiedzi I etapu:  do 25 stycznia 2019 r. 

4. Odpowiedzi na pytania testowe przysyłamy wyłącznie na określonym 

druku, na wybrany adres: 

 Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku 

ul. Rajska 2,      80-850 Gdańsk 

 lub pzw@ima.pl 

 lub 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. 

8. Termin II etapu (finał dla zwycięzców I etapu) ustala się na dzień 

2 marca 2019  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. 

mailto:pzw@ima.pl
http://www.pzw.gda.pl/
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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 odpowiedzi I etapu – stanowi załącznik do komunikatu oraz 

znajduje się na stronie www.pzw.gda.pl 

 

 

 

 

III. SPORT  WĘDKARSKI 
 

1. Najlepsi Wędkarze Roku 2018 

 

Dyscyplina SPŁAWIKOWA 

seniorzy 

1. Wiesław Piasecki  128 Portal Gdańsk 

2. Krzysztof Kurowski  128 Portal Gdańsk 

3. Cezary Góra   Browning Team Gdynia 

 

seniorzy 55+  

1. Piotr Cierech   Browning Team Gdynia 

2. Julian Łuczki   128 Portal Gdańsk 

3. Ryszard Kowalczyk  18 Gdańsk Kokoszki 

 

kobiety    Joanna Jarzyńska 128 Portal Gdańsk 

młodzież (U25)  Adrian Łęgowski 128 Portal Gdańsk 

junior (U20)   Kacper Gruszka 127 Żuławy 

kadet (U15)   Adrian Wilman 138 „Fart” Pruszcz Gdański 
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Klasyfikacja drużynowa Grand Prix Okręgu 

I miejsce koło 128 Portal Gdańsk 

II miejsce Klub Browning Team Gdynia III 

III miejsce  koło 79 Tczew Miasto 

 

 

DYSCYPLINA SPINNINGOWA 

1. Leszek Domalewski  Klub Neptun 

2. Krzysztof Mielkau  Klub Kaszub 

3. Łukasz Grabiec   Klub Kaszub 

 

 

DYSCYPLINA MUCHOWA 

1. Michał Greszta   80 Wejherowo 

2. Andrzej Bieńkowski  80 Wejherowo 

3. Waldemar Smorawiński 80 Wejherowo 

- junior - Mateusz Miler  80 Wejherowo 

 

 

DYSCYPLINA MORSKA 

1. Piotr Ciegielski   18 Gdańsk Kokoszki 

2. Jarosław Krasicki  80 Wejherowo 

3. Sławomir Brandt  79 Tczew Miasto 

 

 

DYSCYPLINA RZUTOWA 

senior - Henryk Barański  13 „Elmor” Gdańsk  

junior- Adrian Kowalewski 44 Stocznia Marynarki Wojennej   

kadet - Ksawery Kuzior  13 „Elmor” Gdańsk  
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Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku dziękuje za wspieranie sportu wędkarskiego 

i sponsorowanie nagród dla zwycięzców zawodów w roku 2018: 
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2. Kapitanat sportowy informuje, że planowana jest organizacja zawodów 

podlodowych w nadchodzącym sezonie zimowym. 

Warunkiem rozegrania zawodów jest wystąpienie pokrywy lodowej. 

Komunikat dotyczący zawodów zostanie opublikowany na stronie 

www.pzw.gda.pl 

 

 

3. Zarząd Okręgu przypomina o obowiązku zgłaszania organizacji zawodów 

w Biurze Zarządu Okręgu, a po uzyskaniu zgody należy poinformować koło 

opiekujące się daną wodą. 

Pisemne zezwolenie, uzyskane w Biurze Zarządu Okręgu organizator powinien 

posiadać na zawodach – druk w załączeniu. 

Organizatorzy proszeni są o jak najwcześniejsze oznakowanie miejsca 

zawodów, najlepiej w dniu poprzedzającym ich rozegranie np. poprzez 

wywieszenie w widocznym miejscu stosownej informacji. 

Druk zgłoszenia zawodów i wykaz opiekunów znajduje się na stronie 

www.pzw.gda.pl 

Prosimy koła o zapewnienie przenośnych toalet na czas trwania zawodów 

i oficjalnych treningów. Przypominamy też, o obowiązku pozostawienia po 

sobie porządku. 

 

 

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

1. Podmioty spoza struktur PZW organizujący zawody na wodach Okręgu 

Gdańskiego, zobowiązani są do wniesienia na konto Okręgu opłaty 

jednorazowej w wysokości 100,- zł oraz 10,- zł za każdego zawodnika. 

2. Organizatorzy zawodów z kół i klubów PZW spoza Okręgu Gdańskiego 

muszą uiścić opłatę w wysokości 100,- zł na konto bankowe Okręgu. 

3. Wszelkie opłaty za zawody muszą być wpłacone na konto Zarządu 

Okręgu, na co najmniej 5 dni przed terminem zawodów. 
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5. Kolegium Sędziowskie przy Okręgowym Kapitanacie Sportu informuje: 

Wiosną 2019 r. będzie zorganizowane szkolenie dla sędziów dyscyplin 

wędkarskich. 

Termin szkolenia zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zarządu Okręgu. 

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 – w terminie do 28 lutego 2019 r. 

Sędziowie zobowiązani są zabrać na szkolenie książeczkę rejestracji sędziowań. 

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. 

 

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie zmiany w Zasadach Organizacji 

Sportu Wędkarskiego PZW. Ujednolicone przepisy Zarząd Główny PZW 

opublikuje na stronie www.pzw.org.pl 

 

Zarządy Kół proszone są o przesłanie do biura ZO, do końca roku 2018 

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 Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego kol. Adam Cimek, 

przyjmuje interesantów w Biurze Zarządu Okręgu, w piątki w godz. 10.30 – 

12.00, pokój nr 11. 
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IV. SPRAWY RÓŻNE 
 

1. 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. 

Prosimy zainteresowanych o kontaktowanie się z kolegą Sylwestrem 

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

 

 

2. Oferujemy kołom następujące materiały znajdujące się w magazynie 

biura Zarządu Okręgu (pokój nr 10): 

 Statut PZW - 1,90 zł 

 Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb - 0,50 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 

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

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

 kalendarze wędkarskie na rok 2019 – wybór 

 

 

3. Praca Biura Zarządu Okręgu w okresie świątecznym: 

- 24 grudnia 2018 r.  –  biuro zamknięte, 

- 28 grudnia  – ze względu na inwentaryzację, interesanci będą przyjmowani 

                         w godzinach od 7.00 - 9.00, 

- 31 grudnia 2018 r. – biuro zamknięte. 
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V. Wybór Uchwał Zarządu Okręgu i Prezydium PZW w Gdańsku. 

 
Uchwała Nr P – 24/18 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 24.04.2018 r. 
w sprawie rozwiązania Wędkarskiego Klubu Sportowego „Radunia Żukowo” 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 16 Statutu 
PZW rozwiązuje Wędkarski Klub Sportowy „Radunia Żukowo” z powodu 
zaprzestania działalności. 
 

 
Uchwała Nr P – 25/18 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 24.04.2018 r. 
w sprawie umowy z gospodarzem stanicy w Gdańsku Osowej 

Prezydium Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 wyraża 
zgodę na zawarcie umowy - zlecenia z gospodarzem stanicy wędkarskiej w kole 
nr 41 Gdynia Miasto za prace gospodarcze wykonywane w stanicy w okresie od 
1.05.2018 do 30.09.2018 r. 
 

Uchwała Nr P – 26/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 24.04.2018 r. 

w sprawie zaproszenia i pokrycia kosztów przedstawicieli Naddunajskiego 
Związku Wędkarskiego w Rackeve na Ogólnopolskich Zawodach 
w Wędkarstwie morskim z łodzi w poławianiu belony „Belonada 2018”. 
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku zaprasza do udziału 
w Ogólnopolskich Zawodach w Wędkarstwie Morskim z łodzi „Belonada 2018” 
czterech przedstawicieli strony węgierskiej porozumienia z Naddunajskim 
Związkiem Wędkarskim w Reckeve. Koszt startu zaproszonych zawodników 
oraz startowe ich tłumacza pokrywa Zarząd Okręgu. 
 
 

Uchwała Nr P – 27/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 24.04.2018 r. 
w sprawie zmian w składzie Komisji ochrony wód 

Prezydium Zarządu Okregu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 12 Statutu 
PZW powołuje do składu Komisji ochrony wód kol. Jacka Lichnowicza z koła nr 
44 Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Natomiast odwołuje ze składu komisji kol. kol. Mariusza Lewkowicza, 
Waldemara Buczyńskiego i Piotra Klimowicza. 
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Uchwała Nr P – 28/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 22.05.2018 r. 

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

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku działając na podstawie § 46 pkt 10 
Statutu PZW oraz uchwały nr 146 ZG PZW z dn. 4.06.2016 r., uchwala: 
1. Powołuje z dniem 22.05.2018 r. Agnieszkę Hajduk, pracownika 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. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała Nr P – 29/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 22.05.2018 r. 

w sprawie rozwiązania koła Nr 37 Zakłady Gazownictwa Gdańsk 
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 
9 rozwiązuje koło Nr 37 Zakłady Gazownicze Gdańsk z powodu zaprzestania 
działalności. 
 

Uchwała Nr P – 30/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 22.05.2018 r. 

w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 117 „Czapla” Pruszcz Gdański 
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 117 „Czapla” 
Pruszcz Gdański w składzie: 
Stefan Kowalczyk, Zbigniew Pyśko, Andrzej Grzyb, Zdzisław Sikorski, Henryk 
Dąbrowski. 

 
Uchwała Nr P – 31/18 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 22.05.2018 r. 
w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 72 Sierakowice 

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 72 
Sierakowice w składzie: 
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Henryk Mielewczyk, Karol Labuda, Norbert Kukowski, Witold Witkowski. 
 

Uchwała Nr P – 32/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 22.05.2018 r. 

w sprawie wyróżnień dla kół i członków Okręgu Gdańskiego PZW 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 11 Statutu PZW przyznaje 
wyróżnienia i okolicznościowe dyplomy kołom PZW i ich członkom w związku z 
jubileuszami powstania kół: 
1. Koło Nr 63 Pelplin w m-cu 20.05.2018   -  Jubileusz 70 lecia powstania, 

 Dyplom na drzewcu w etui z okazji jubileuszu 70 lecia powstania, 

  4 sztuki medali  "Za Zasługi dla wędkarstwa Okręgu Gdańskiego PZW” dla: 
1. Patryka Demskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin 
2. Adama Rogaczewskiego 
3. Czesława Mokwińskiego 
4. Marka Myśliwca 

 9 sztuk dyplomów "W Uznaniu Zasług dla Wędkarstwa Okręgu Gdańskiego 
PZW" dla: 

5. Władysława Filcek 
6. Krystiana Sumowskiego 
7. Przemysława Kosowskiego 
8. Wojciecha Rogaczewskiego 
9. Wojciecha Gregorkiewicza 
10. Eugeniusza Adamczyka 
11. Krzysztof Ratz 
12. Zygmunta Lemańczyka 
13. Seweryna Brzezińskiego 

 Statuetka dla: Mirosława Karolczyka 
 
2. Koło Nr 3 Gdańsk Oliwa w m-cu 23-24 czerwca 2018 r. - Jubileusz  65 - lecia 
powstania: 

 Dyplom na drzewcu w etui z okazji jubileuszu 65 lecia powstania, 

 6 sztuki medali  " Za Zasługi dla wędkarstwa Okręgu Gdańskiego PZW” dla:  
1. Kazimierza Sobeckiego 
2. Edwarda Izraelskiego 
3. Macieja Sroki 
4. Krzysztofa Sobeckiego 
5. Marka Szczepaniaka 
6. Roberta Kurowskiego 

 
3. Koło Nr 48 Stocznia Gdynia w m-cu IX/2018 - Jubileusz - 65 Lecia powstania: 
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 Dyplom na drzewcu w etui z okazji jubileuszu 65 lecia powstania, 

 3 sztuki medali „Za Zasługi dla wędkarstwa Okręgu Gdańskiego PZW” dla: 
1. Lecha Frączewskiego 
2. Bogusława Dolińskiego 
3. Jana Kiny 

 4 sztuki dyplomów „W Uznaniu Zasług dla Wędkarstwa Okręgu Gdańskiego 
PZW” dla: 

4. Kazimierza Milewczyka 
5. Tadeusza Dobrackiego 
6. Mariana Żarnowieckiego 
7. Tadeusza Perkowskiego 

 
4. Koło  Nr 51 Gdynia Radmor w m-cu IX /2018 – Jubileusz – 40 lecia 
powstania, 

 Dyplom na drzewcu w etui z okazji jubileuszu 40 lecia powstania, 

 3 sztuki medali „Za Zasługi dla wędkarstwa Okręgu Gdańskiego PZW” dla: 
1. Jarosława Saciłowskiego 
2. Zbigniewa Kiżewskiego 
3. Jerzego Woloszczyka 

 8 sztuk dyplomów „W Uznaniu Zasług dla Wędkarstwa Okręgu Gdańskiego 
PZW” dla: 

1. Driusza Paras 
2. Mariusza Bejma 
3. Romualda Bartusz 
4. Marka Flisik 
5. Wojciecha Saciłowskiego 
6. Mirosława Klimek 
7. Ryszarda Przybysz 
8. Tadeusza Głowienkowskiego 

 
5. Koło Nr 59 "COSTERINA" w Kościerzynie w m-cu IX- Jubileusz 70 lecia 
powstania, 

 Dyplom na drzewcu w etui z okazji jubileuszu 70 lecia powstania, 

 4 x sztuki medali " Za Zasługi dla wędkarstwa Okręgu Gdańskiego PZW” dla: 
1. Emili Kiedrowskiej 
2. Sławomira Pobłockiego 
3. Urzędu Gminy Kościerzyna 
4. Jana Dittrich - Dyrektora Kościerskiego Domu Kultury 

 3  sztuki statuetek dla: 
1. Adama Jereczek - Członka Zarządu Koła 
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2. Henryka Daft - Przewodniczącego Sadu Koleżeńskiego Koła 
3. Tadeusza Kapickiego - Wiceprezesa ds. Ochrony i Zagosp. Wód 

Koła 

 3 sztuki dyplomów " W Uznaniu Zasług dla Wędkarstwa Okręgu Gdańskiego 
PZW " dla: 

1. Andrzeja Wójcika 
2. Andrzeja Lidtke 
3. Franciszka Homel 

 
6. Koło 85 Gniewino w m-cu październiku 2018   Jubileusz 40 - lecia powstania 

 Dyplom na drzewcu w etui z okazji Jubileuszu 40 lecia powstania. 
7. Koło  Nr 105 " Ciepłownik" w Gdańsku w m-cu  XII Jubileusz 35 lecia 
powstania, 

 Dyplom na drzewcu w etui z okazji jubileuszu 35 lecia powstania. 
 

Uchwała Nr P – 33/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 22.05.2018 r. 

w sprawie nadania odznaki honorowej „Wzorowy Młody Wędkarz” 
Mateuszowi Stolc 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 11 Statutu PZW przyznaje 
odznakę honorową „Wzorowy Młody Wędkarz” dla Mateusza Stolc z koła Nr 73 
Skarszewy. 
 

Uchwała Nr P – 34/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 22.05.2018 r. 

w sprawie zmiany składu Społecznej Straży Rybackiej koła Nr 1 Gdańsk 
Śródmieście 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW, uchwala 
co następuje: 
1. Przyjmuje rezygnację z funkcji Społecznego Strażnika Rybackiego kol. kol. 

Krzysztof Kurkowski, Piotr Kondrat, Grzegorz Majchrzak, Dariusz Mirek, Piotr 
Jasnoch, Sławomir Ogrzowski i Adam Głaszek. 

2. Powołuje Społeczną Straż Rybacką koła Nr 1 Gdańsk Śródmieście w składzie 
kol. kol. Jacek Buczyński, Józef Rzeźnik, Izabela Kędzierska, Jolanta 
Koprowska, Andrzej Kreft, Tadeusz Rzędzicki, Tomasz Celmer i Daniel 
Dzikowski. 
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Uchwała Nr P – 35/18 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 22.05.2018 r. 
w sprawie przydzielenia jeziora Bagienko I pod opiekę kołu 70 PKS Starogard 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 przydziela pod opiekę 
kołu Nr 70 PKS Starogard Gdański jezioro Bagienko I, o powierzchni 4,2 ha, 
położone w gminie Lubichowo. 
 

Uchwała Nr P – 36/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 22.05.2018 r. 

w sprawie przydzielenia opieki nad wodami rzeki Kłodawy kołu Nr 138 Fart 
w Pruszczu Gdańskim 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 uchwala co następuje:  
1. Przyjmuje rezygnację koła Nr 66 Pruszcz Gdański z opieki nad rzeką Kłodawa.  
2. Przyznaje kołu Nr 138 Fart w Pruszczu Gdańskim pod opiekę rzekę Kłodawę 

o pow. 12,8 ha, dł. 35 km, od wypływu z jeziora Małego Mierzeszyńskiego do 
jej ujścia do rzeki Motławy wraz z rzeką Styną – od wypływu z jeziora 
Godziszewskiego z wyłączeniem jeziora Sobowidzkiego. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

Uchwała Nr P – 37/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 24.07.2018 r. 

w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 59 Costerina w Kościerzynie 
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 59 Costerina 
w Kościerzynie, w składzie: 
Dariusz Wesołowski, Franciszek Homel, Sławomir Pobłocki, Tadeusz Kapicki, 
Piotr Malek, Adam Jereczek, Rafał Słomiński. 
 

Uchwała Nr P – 38/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 24.07.2018 r. 

w sprawie dofinansowania zawodników uczestniczących w zawodach 
międzynarodowych 
Prezydium Zarządu Okregu PZW w Gdańsku na wniosek członków Okręgowej 
Komisji Sportu, ustala dofinansowanie zawodników startujących w zawodach 
międzynarodowych: 
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- senior Maciej Cesarz, członek Kadry PZW – uczestniczący w Mistrzostwach 
Europy w wędkarstwie spławikowym, Słowenia w dn. 16 – 22 lipca 2018 r. – 
w wysokości __,- zł 

- junior Dawid Groth –  zawodnik na Muchowe Mistrzostwa Świata Juniorów, w 
dn. 
6-12.08.2018 r. na rzece San, Polska  – w wysokości __,- zł. 

 
 

Uchwała Nr P – 39/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 28.08.2018 r. 

w sprawie pomocy organizacyjnej i finansowej w związku z zawodami XXV 
Puchar Ziem Północnych 2018 organizowanymi przez Klub ZWM „Lipień” przy 

kole 80 Wejherowo Miasto 
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku wyraża zgodę na pokrycie kosztów 
ryczałtów sędziowskich oraz kosztów podróży za przejazd samochodem dwóch 
sędziów (głównego i sekretarza) na zawody  XXV Puchar Ziem Północnych w dn. 
27-28.10.2018 r. na rzekach Łebie i Łupawie organizowanych przez Klub ZWM 
„Lipień” przy kole 80 Wejherowo Miasto. 

Jednocześnie Prezydium ZO wyraża zgodę na wypożyczenie laptopa wraz 
z aktualnym programem sędziowskim do obliczenia wyników zawodów. 
 

Uchwała Nr P – 40/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 28.08.2018 r. 

w sprawie pomocy Zarządowi Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Policjantów Województwa Pomorskiego w organizacji 

zawodów wędkarskich 
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku przychyla się do prośby Zarządu 
Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
Policjantów Województwa Pomorskiego o pomoc w organizacji VI Mistrzostw 
Polski Służb Mundurowych w dn. 7-9.09.2018 r. na Kanale Śledziowym i wyraża 
zgodę na: 
- wykoszenie łowiska na Kanale Śledziowym, 
- wyłączenie łowiska z wędkowania ogólnodostępnego w dniach od 5 do 9 

września 2018 r., 
- zwolnienie uczestników Mistrzostw z konieczności wniesienia opłaty 

okresowej za wędkowanie w dniach od 7-9.09.2018 r., 
- oraz zapewnia sędziów w liczbie do 8 osób oraz wynagrodzenie dla nich 

zgodnie z podjętą uchwałą ZO o ryczałcie sędziowskim. 
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Uchwała Nr P – 41/18 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 28.08.2018 r. 
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont dachu Małego 

Młyna 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku wyraża zgodę na zabezpieczenie środków 
finansowych w kwocie do __ złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 
dodatkowych robót remontu dachu Małego Młyna, nie przewidzianych w 
kosztorysie inwestorskim. 
 

Uchwała Nr P – 42/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 25.10.2018 r. 

w sprawie kalendarza ściennego Okręgu Gdańskiego na rok 2019. 
Na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW Prezydium Zarządu Okręgu PZW w 
Gdańsku wyraża zgodę na wydanie kalendarza ściennego Okręgu Gdańskiego 
PZW na rok 2019. 
 

Uchwała Nr P – 43/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 25.10.2018 r. 

w sprawie bezpłatnego wydania kalendarzy 
Na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW Prezydium ZO PZW w Gdańsku wyraża 
zgodę na bezpłatne wydanie po jednym kalendarzu wędkarskim na r. 2019 (do 
wyboru) dla: 
- członków Zarządu Okręgu, 
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 
- Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, 
- Rzecznika Dyscyplinarnego, 
- Przewodniczących okręgowych komisji problemowych, 
- Pracowników biura ZO, 
- oraz do pomieszczeń biurowych Zarządu Okręgu, według potrzeb. 
Ponadto przyznaje kalendarze na cele promocyjne: 
- do dyspozycji Prezesa ZO - 30 sztuk,  
- dla Dyrektora Biura ZO – 15 sztuk, 
- dla Wiceprezesów ZO – po 5 sztuk, 
- dla Sekretarza ZO i Skarbnika ZO – po 5 sztuk. 
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Uchwała Nr P – 44/18 

Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 25.10.2018 r. 
w sprawie okresowego wydłużenia dobowego czasu odłowu przez rybaka w 
rzece Wiśle 
W związku z trudnościami w pozyskaniu tarlaków troci i łososia z rzeki Wisły, 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku wyraża zgodę na dokonywanie odłowów w 
obwodzie  rzeki Wisły nr 6  przez rybaka ___, do godziny 24.00, w dniach od 29 
października do 3 listopada 2018 r. 
Zobowiązuje się rybaka do powiadamiania właściwego Komendanta 
Powiatowego o miejscu i czasie każdorazowego dokonywania odłowu. 
 

Uchwała Nr P – 45/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 25.10.2018 r. 

w sprawie dotacji dla koła 13 „Elmor” Gdańsk na ochronę wód 
Na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW, na wniosek Okręgowej Komisji Ochrony 
Wód, Prezydium ZO PZW w Gdańsku przyznaje kołu Nr 13 „Elmor” Gdańsk 
kwotę 400,00 zł +z przeznaczeniem na ochronę wód. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

Uchwała Nr P – 46/18 
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 25.10.2018 r. 

w sprawie dotacji dla koła 79 Tczew Miasto na ochronę wód 
Na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW, na wniosek Okręgowej Komisji Ochrony 
Wód, Prezydium ZO PZW w Gdańsku przyznaje kołu Nr 79 Tczew Miasto 
Gdańsk kwotę 1000,00 zł z przeznaczeniem na ochronę wód. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

Uchwała Nr Z – 20/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 18.06.2018 r. 

w sprawie odznak honorowych PZW 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Uchwały Nr 76 ZG PZW z dnia 
29.03.2008 r. w sprawie Regulaminu nadawania odznak honorowych i 
okolicznościowych PZW, zatwierdza wnioski na odznaczenia wg. propozycji 
przedstawionej przez Okręgową Komisję Odznaczeń i Wyróżnień. 
Ogółem zaakceptowano do przedstawienia Zarządowi Głównemu odznaczenia i 
wyróżnienia: 

1. Złota odznaka z wieńcami PZW - dla 9 osób 
2. Złota odznaka  PZW   - dla 11 osób 
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3. Srebrna odznaka PZW  - dla 27 osób 
4. Odznaka „Za zasługi dla PZW” - dla koła 59 „Costerina” w Kościerzynie 
5. Odznaka „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego” – dla Marcina 

Byczkowskiego, wiceburmistrza Skarszew 
6. Medale „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” – dla 10 osób 
7. Medal „Za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim” – dla Rafała Pionk, 

członka koła 80 Wejherowo. 
 

Uchwała Nr Z – 21/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 18.06.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium ZO PZW 
od nr 11-36 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 48 pkt 2 Statutu PZW 
zatwierdza uchwały podjęte przez Prezydium ZO w roku 2018: 
- Nr P-11/18 z 20.03.2018 r. w sprawie ufundowania pucharów na zawody 

ogólnopolskie „Belonada” 
- Nr P-12/18 z 20.03.2018 r. w sprawie podziału zezwoleń na łowisko Straszyn – 

Goszyn na rok 2018 
- Nr P-13/18 z 20.03.2018 w sprawie wpisowego dla członka uczestnika PZW 

(do lat 16) 
- Nr P-14/18 z 20.03.2018 w sprawie opłat za wędkowanie dla osób 

niezrzeszonych w PZW. 
- Nr P-15/18 z dn. 20.03.2018 w sprawie ulg w składkach na ochronę 

i zagospodarowanie wód. 
- Nr P-16/18 z dn. 20.03.2018 r. w sprawie wyróżnień dla członków kół 80 

Wejherowo i 118 Somonino. 
- Nr P-17/18 z dn. 20.03.2018 w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 26 przy 

Grupie Lotos Gdańsk. 
- Nr P – 18/18 w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 50 Rumia. 
- Nr P-19/18 z dn. 20.03.2018 w sprawie powołania dodatkowego członka do 

składu Rady ds. młodzieży. 
- Nr P-20/18 z dn. 20.03.2018 w sprawie przyznania pod opiekę kołu 58 Kolbudy 

zbiornika zaporowego Łapino Dolne. 
- Nr P-21/18 z 20.03.2018 w sprawie dofinansowania dla koła 50 Rumia na cele 

związane z ochroną wód. 
- Nr P-22/18 z dn. 20.03.2018 w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. 

ochrony wód. 
- Nr P-23/18 z dn. 20.03.2018 w sprawie umów na odłowy gospodarcze rzeki 

Wisły. 
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- Nr P-24/18 z dn. 24.04.2018 w sprawie rozwiązania Wędkarskiego Klubu 
Sportowego „Radunia Żukowo". 

- Nr P-25/18 z dn. 24.04.2018 r. w sprawie umowy z gospodarzem stanicy w 
Gdańsku Osowej. 

- Nr P-26/18 z dn. 24.04.2028 w sprawie zaproszenia i pokrycia kosztów 
przedstawicieli Naddunajskiego Związku Wędkarskiego w Rackeve na 
Ogólnopolskich Zawodach w Wędkarstwie morskim z łodzi w poławianiu 
belony „Belonada 2018”. 

- Nr P-27/18 z dn. 24.04.2018 w sprawie zmian w składzie Komisji ochrony wód.  
- Nr P-28/18 z dn. 22.05.2018 w sprawie zmiany osoby odpowiedzialnej za 

prowadzenie Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Okręgu 
Gdańskim. 

- Nr P-29/18 z dn. 22.05.2018 w sprawie rozwiązania koła Nr 37 Zakłady 
Gazownictwa Gdańsk. 

- Nr P-30/18 z dn. 22.05.2018 w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 117 
„Czapla” Pruszcz Gdański. 

- Nr P-31/18 z dn. 22.05.2018 w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 72 
Sierakowice. 

- Nr P-32/18 z dn. 22.05.2018 w sprawie wyróżnień dla kół i członków Okręgu 
Gdańskiego PZW. 

- Nr P-33/18 z dn. 22.05.2018 w sprawie nadania odznaki honorowej „Wzorowy 
Młody Wędkarz” Mateuszowi Stolc. 

- Nr P-34/18 z dn. 22.05.2018 w sprawie zmiany składu Społecznej Straży 
Rybackiej koła Nr 1 Gdańsk Śródmieście. 

- Nr P-35/18 z dn. 22.05.2018 w sprawie przydzielenia jeziora Bagienko 1 pod 
opiekę kołu 70 PKS Starogard. 

- Nr P-36/18 z dn. 22.05.2018 w sprawie przydzielenia opieki nad wodami rzeki 
Kłodawy kołu Nr 138 Fart w Pruszczu Gdańskim. 

 
Uchwała Nr Z – 22/18 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 18.06.2018 r. 
w sprawie planu pracy Zarządu Okręgu i jego Prezydium w II półroczu 2018 r. 

Na podstawie § 47 pkt 1 i 2 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku 
zatwierdza ramowy plan pracy Zarządu Okręgu i jego Prezydium na II półrocze 
2018 r. 
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Uchwała Nr Z – 23/18 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 18.06.2018 r. 
w sprawie dodatkowego odpisu dla koła Nr 41 Gdynia Miasto 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW 
przyznaje dodatkowy odpis dla koła Nr 41 Gdynia Miasto w kwocie ___,- zł z na 
pokrycie kosztów utrzymania siedziby koła. 
 

Uchwała Nr Z – 24/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 18.06.2018 r. 

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji do 
realizacji uchwał i wniosków Krajowego i Okręgowego Zjazdu Delegatów 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 12 Statutu PZW 
przyjmuje rezygnację kol. Mirosława Karolczyka z funkcji przewodniczącego 
Komisji do realizacji uchwał i wniosków Krajowego i Okręgowego Zjazdu 
Delegatów. 
 

Uchwała Nr Z – 25/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 18.06.2018 r. 

w sprawie powołania przewodniczącego Komisji do realizacji uchwał 
i wniosków Krajowego i Okręgowego Zjazdu Delegatów 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 12 Statutu PZW 
powołuje kol. Witolda Borkowskiego na funkcję przewodniczącego Komisji do 
realizacji uchwał i wniosków Krajowego i Okręgowego Zjazdu Delegatów. 
 
 

Uchwała Nr Z – 26/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 18.06.2018 r. 

w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 47 Gdynia Port 
Zarząd 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 47 Gdynia Port w 
składzie: 
Mirosław Olender, Jakub Bogucki, Sylwester Ostapiak, Krzysztof Staszak, 
Zbigniew Rosiński, Krzysztof Przychocki, Krzysztof Kwasiborski, Marcin 
Sobociński, Łukasz Gumiński, Łukasz Grabiec, Łukasz Chmielewicz, Rafał Richert, 
Grzegorz Lewicki, Rafał Smółkowski, Wojciech Drawski, Marek Januszewski, 
Michał Zabielski. 
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Uchwała Nr Z – 27/18 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 18.06.2018 r. 
w sprawie powołania Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej 
Powiatu Gdańskiego 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW oraz 
Uchwały NR XLVII/289/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16 lutego 2018 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Polskiego 
Związku Wędkarskiego Okręg w Gdańsku na terenie Powiatu Gdańskiego, 
uchwala co następuje: 
1. Powołuje na stanowisko Komendanta Powiatowego Powiatu Gdańskiego kol. 

Andrzeja Zwarrę z koła nr 138 „Fart” w Pruszczu Gdańskim. 
2. Traci moc Uchwała Nr Z-34/14 z dn. 22.09.2015 r. w sprawie udzielenia 

rekomendacji na komendanta SSR powiatu ziemskiego z siedzibą w Pruszczu 
Gdańskim. 

3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

Uchwała Nr Z – 28/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 18.06.2018 r. 

w sprawie uruchomienia środków finansowych na ochronę ciągu tarłowego 
ryb w rzekach 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW, na 
wniosek Okręgowej Komisji Ochrony Wód, uchwala, co następuje:  
1. Przyznaje kwotę 4000,- zł na ochronę i kontrole SSR w związku z ciągiem 

tarłowym ryb w rzekach Reda i Radunia. 
2. Finansowanie akcji SSR dotyczy kół PZW Nr 126 Reda, 80 Wejherowo i 66 

Pruszcz Gdański. 
3. Z przeznaczonej kwoty mogą również korzystać koła nie wymienione w pkt. 

2, które uczestniczą w kontrolach wód określonych w pkt. 1 w czasie ciągu 
tarłowego ryb. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. 
 

Uchwała Nr Z – 29/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 18.06.2018 r. 

w sprawie organizacji zawodów Grand Prix Polski, w dyscyplinie 
spinningowej, teamów 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku po zapoznaniu się z treścią Zezwolenia Nr 
9/2018 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku w związku z 
wnioskiem o udzielenie zezwolenia na organizację imprezy na rzece Martwej 
Wiśle o nazwie „Ogólnopolskie Zawody Spinningowe z łodzi” teamów – Grand 
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Prix Polski „Puchar Martwej Wisły” oraz ustalenie warunków ich organizacji w 
dniach 6-8 lipca 2018 r. jednomyślnie wyraża swoje zaniepokojenie co do 
możliwości ich organizacji. 

W związku z powyższym Zarząd Okręgu upoważnia Prezesa i Wiceprezesa 
ds. sportu do podjęcia decyzji w sprawie organizacji zawodów, po dokonaniu 
analizy możliwości dostosowania się do wymogów Dyrektora Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej w Gdańsku. 
 

Uchwała Nr Z – 30/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 27.09.2018 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: 
- Nr P-37/18 w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 59 Costerina w 
Kościerzynie. 
- Nr P-38/18 w sprawie dofinansowania zawodników uczestniczących w 
zawodach międzynarodowych. 
- Nr P-39/18 w sprawie pomocy organizacyjnej i finansowej w związku z 
zawodami XXV Puchar Ziem Północnych 2018 organizowanymi przez Klub ZWM 
„Lipień” przy kole 80 Wejherowo Miasto. 
- Nr P-40/18 w sprawie pomocy Zarządowi Wojewódzkiego Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Pomorskiego 
w organizacji zawodów wędkarskich. 
P-41/18 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont dachu 
Małego Młyna. 
 

Uchwała Nr Z – 31/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 27.09.2018 r. 

w sprawie składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz 
zakresu stosowania ulg na rok 2019 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 8 Statutu PZW 
zatwierdza strukturę oraz wysokość składek członkowskich okręgowych 
rocznych i okresowych na ochronę i zagospodarowanie wód wraz z zakresem 
stosowania ulg na rok 2019. 
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Uchwała Nr Z – 32/18 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 27.09.2018 r. 
w sprawie wznowienia zawieszonego zadania pilotażowego odłowu tarlaków 

troci i łososia w rzece Wiśle 
Kierując się trudną sytuacją w zakresie pozyskiwania tarlaków troci i łososia z 
rzeki Wisły, w oparciu o opinię prof. dr hab. Ryszarda Bartla oraz w związku z 
zaprzestaniem prowadzenia odłowów komercyjnych przez Spółdzielnię TROĆ 
na obwodzie Wisły nr 7, Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku wznawia 
zawieszone przedsięwzięcie odłowów ww. tarlaków. 
Zarząd Okręgu ponownie ustala, że odłowy tych ryb będą miały formę zadania 
pilotażowego rozpoczynającego się 01 października 2018 r. i kończonego się 31 
marca 2019 r.  
Pozytywny wynik niniejszego zadania będzie skutkował przyjęciem przez PZW 
Okręg 
w Gdańsku, do realizacji zadania pozyskiwania tarlaków troci i łososia w latach 
kolejnych. Odłowy będą dokonywane na obwodzie rzeki Wisły nr 6. 
Zarząd Okręgu wznawia zawieszone zezwolenie na dokonywanie wyżej 
wymienionych odłowów rybackich - we własnym imieniu i na własny rachunek - 
panu _____ wraz z pomocnikiem _____. 
Za dopełnienie wszelkich formalności prawnych powyższego przedsięwzięcia 
odpowiedzialnym czyni się Dyrektora Biura Okręgu. 
Z ramienia Zarządu Okręgu nadzór nad powyższym sprawować będzie Dyrektor 
Biura. 
 

Uchwała Nr Z – 33/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 27.09.2018 r. 

w sprawie koła PZW Nr 138 „Fart” 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku w uzupełnieniu własnej Uchwały Nr Z-71/17 z 
dn. 7.11.2017 r. w sprawie powołania nowego koła 138 „Fart”, na podstawie § 
47 pkt 9 określa teren działania koła, którym będzie teren Pruszcz Gdański 
Miasto i Gmina, w której znajduje się siedziba koła. 
Siedziba Koła to Zakątek___ Juszkowo, ___ Pruszcz Gdański. 
Ponadto określa się minimalną liczbę członków w liczbie 50 osób. 
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Uchwała Nr Z – 34/18 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 27.09.2018 r. 
w sprawie zniesienia zakazu wędkowania na jeziorach Czarne Płn. i Płd., 

Tobołek i Czarnoleskie 
Zarząd Okręgu na posiedzeniu w dniu 27.09.2018r. znosi zakaz wędkowania ze 
sprzętu pływającego w nocy na jeziorach: Czarne Płd. Czarne Płn., Tobołek, 
Czarnoleskie. 
 

Uchwała Nr Z – 35/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 27.09.2018 r. 

w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Sportowej 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 12 Statutu PZW 
odwołuje z Okręgowego Kapitanatu Sportowego kol. kol. Bogdana Winiarskiego 
i Stefana Makurata. 
Natomiast powołuje do składu OKS kol. kol.:  

 Jarosława Gusmana – na trenera dyscypliny spinningowej, 

 Marka Biernackiego OKS  - na trenera dyscypliny podlodowej i gruntowej 
(feeder) 

 
Uchwała Nr Z – 36/18 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 13.11.2018 r. 
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu 

Na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW uchwala się co następuje: 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku zatwierdza uchwały podjęte przez Prezydium 
ZO:  
- P – 42/18 w sprawie kalendarza ściennego Okręgu Gdańskiego na rok 2019. 
- P – 43/18 w sprawie bezpłatnego wydania kalendarzy. 
- P – 44/18 w sprawie okresowego wydłużenia dobowego czasu odłowu przez 

rybaka w rzece Wiśle. 
- P – 45/18 w sprawie dotacji dla koła 13 „Elmor” Gdańsk na ochronę wód. 
- P -46/18 w sprawie dotacji dla koła 79 Tczew Miasto na ochronę wód. 

 
Uchwała Nr Z – 37/18 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 13.11.2018 r. 
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie składek członkowskich na ochronę 

i zagospodarowanie wód oraz zakresu stosowania ulg na rok 2019 
Zarząd Okregu PZW w Gdańsku uchyla własną uchwałę Nr Z-31/18 podjętą w 
dniu 27.09.2018 r. w sprawie składek członkowskich na ochronę 
i zagospodarowanie wód oraz zakresu stosowania ulg na rok 2019. 
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Uchwała Nr Z – 38/18 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 13.11.2018 r. 
w sprawie składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz 

zakresu stosowania ulg na rok 2019 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 8 Statutu PZW 
zatwierdza strukturę oraz wysokości składek członkowskich okręgowych 
rocznych i okresowych na ochronę i zagospodarowanie wód wraz z zakresem 
stosowania ulg na rok 2019. 
 

Uchwała Nr Z – 39/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 13.11.2018 r. 

w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży i wypłaty diet członkom Okręgu 
Gdańskiego PZW, pełniącym funkcje społeczne. 

Uchwała nie przeznaczona do publikacji. 
 

Uchwała Nr Z – 40/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 13.11.2018 r. 

w sprawie odpisu od składki członkowskiej dla kół w roku 2019. 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku zatwierdza odpis od składki członkowskiej dla 
kół na rok 2019 na łączną kwotę ____,- zł. Powyższa kwota jest sumą 
następujących pozycji: 

 Kwoty ______,-zł wyliczonej jako 32% wartości sprzedaży składek 
członkowskich w Okręgu Gdańsk w 2018 r. 

 Kwoty _______,-zł która stanowi wartość przyznanych na rok 2019 diet 
skarbników kół Okręgu Gdańsk, które,  zgodnie z Uchwałą XXXI 
Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego z dn. 21 
października 2017r. podlegają bilansowaniu i realizacji w budżetach kół w 
działalności organizacyjnej. 

Indywidualny podział środków przeznaczonych w ramach powyższego odpisu 
dla kół zostanie zatwierdzony przez Zarząd Okręgu, po przeanalizowaniu 
nadesłanych przez koła preliminarzy. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2019r.  
 

Uchwała Nr Z – 41/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 13.11.2018 r. 

w sprawie diet dla skarbników kół w  roku 2019 
Na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW uchwala się co następuje: 

§ 1. 
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Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku przyznaje skarbnikom kół  Okręgu Gdańskiego 
na rok 2019 diety, które częściowo rekompensują koszty osobiste oraz 
utracone zarobki w związku z pełnioną funkcją w Kole. 
Wysokość diet wyliczana jest zgodnie z Uchwałą XXXI KZD PZW z dnia 
21.10.2017 r. przyjmuje limit wyliczony na podstawie sprzedaży składek w roku 
2018 w poniższy sposób - co stanowi ______,- zł 
5 % przychodów ze składki członkowskiej 
5 % przychodów z wpisowego 
5 %  przychodów ze składki okręgowej 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1.01.2019 r. 

 

Uchwała Nr Z – 42/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 13.11.2018 r. 

w sprawie wysokości pogotowia kasowego w kołach w roku 2019 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW uchwala 
na rok 2019 pogotowie kasowe w kołach Okręgu Gdańskiego w kwocie do 3000 
zł. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1.01.2019 r. 

 

Uchwała Nr Z – 43/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 13.11.2018 r. 

w sprawie stawek z tyt. sprawowania opieki nad wodami w r. 2019 
Na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW uchwala się co następuje: 
Zarząd Okręgu zatwierdza na 2019 r. stawki kwotowe dla kół z tytułu 
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 
Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1.01.2019 r. 

 

Uchwała Nr Z – 44/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 13.11.2018 r. 

w sprawie różnic liczbowych pomiędzy sprzedanymi składkami okręgowymi, a 
liczbą wydanych zezwoleń wędkarskich i hologramów w roku 2018 

Na podstawie § 15 ust.3 Statutu PZW, Uchwały nr 103 Zarządu Głównego PZW 
z dnia 27.09.2008r., oraz Uchwały Z-76/11 Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z 
dn. 3.12.2011r. Zarząd Okręgu potwierdza zasadność i zatwierdza różnicę 62 
sztuk zezwoleń na wędkowanie typu „R” oraz 412 hologramów do których nie 
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sprzedano składek na ochronę i zagospodarowanie wód, zgodnie z poniższym 
zestawieniem:   
ROZLICZENIE ZEZWOLEŃ: 

 13 sztuk- zezwolenia - duplikaty 

 14 sztuk- sankcje pobrane od skarbników za brak zezwoleń w rozliczeniu 
za składki 

 12 sztuk- zezwolenia dla członków honorowych Okręgu PZW w Gdańsku 

 23 sztuk- zezwolenia dla członków honorowych i członków uczestników  z 
innych Okręgów 

Razem 62 sztuki zezwoleń opatrzonych hologramem. 
ROZLICZENIE HOLOGRAMÓW: 

 62 sztuki hologramów zgodnie z powyższym zestawieniem 

 84 sztuk-hologramy dla współmałżonka 

 266 sztuk-hologramy na zezwolenia na składki i opłaty okresowe 
Razem 412 sztuk hologramów. 

 

Uchwała Nr Z – 45/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 13.11.2018 r. 

w sprawie likwidacji znaków składki członkowskiej za rok 2018 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku uznaje likwidację 6 sztuk składek członkowskich 
ogólnozwiązkowych ulgowych 50 % w cenie 43,-zł , które uległy 
przypadkowemu zniszczeniu w biurze Okręgu PZW w dniu 11.10.2018r. i nie 
zostaną przekazane do ZG PZW celem likwidacji. 
 

Uchwała Nr Z – 46/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 13.11.2018 r. 

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

Na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku 
zatwierdza na rok 2019 porozumienie z Gospodarstwem Rybackim w 
Charzykowych Sp. z o.o. w sprawie obniżenia wysokości opłat za wędkowanie 
dla członków koła Nr 130 Brusy i wyraża zgodę na zapłatę zryczałtowanej 
rekompensaty finansowej w wysokości ___,- zł, płatnej jednorazowo do końca 
września 2019 r. 
W związku z powyższym zobowiązuje się koło do pokrycia kosztów na rzecz 
Zarządu Okręgu w kwocie ___ zł. 
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Uchwała Nr Z – 47/18 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 13.11.2018 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 2019 dla aktywnych Społecznych Strażników Rybackich kół 
Okręgu Gdańskiego zgodnie z wykazem Okręgowej Komisji Ochrony Wód 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

2. Wysokość ulgi określa uchwała Zarządu Okręgu o składkach członkowskich na 
ochronę i zagospodarowanie wód w 2019 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, której wykaz uprawnionych 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
Uchwała Nr Z – 48/18 

Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 13.11.2018 r. 
w sprawie zwrotu kosztów paliwa do łodzi zawodnika reprezentującego 
Okręg Gdański PZW w Mistrzostwach Polski w dyscyplinie spinningowej 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku wyraża zgodę na pokrycie kosztów paliwa w 
kwocie 286,42 zł zakupionego przez _____ do łodzi podczas startu w 
Mistrzostwach Polski w dyscyplinie spinningowej w dn. 27-30 września 2018 r. 
na Zalewie Zegrzyńskim. 
Koszt paliwa obciąża koszty sportu, a rozliczenie nastąpi na podstawie 
przedłożonej faktury. 
 

Uchwała Nr Z – 49/18 
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 13.11.2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zamian w przepisach dotyczących zakazu 
spinningowania lub wędkowania 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku uchyla treść własnej uchwały Nr Z-16/18 pojętej 
w dniu 15.02.2018 r. i na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW uchwala jej nową 
treść: 
1. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień zakazujący spinningowania lub 

wędkowania przypada na dzień ustawowo wolny, to niniejszy zakaz zostaje 
skrócony o ten dzień. 

2. Wprowadzona zmiana zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Okręgu Gdańskiego PZW. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Wykaz załączników do komunikatu: 

1. Tabela wysokości składek członkowskich na 2019 r. uchwalonych przez 

Zarząd Główny PZW wraz z wykazem składek członkowskich na ochronę 

i zagospodarowanie wód oraz zakresu stosowania ulg w Okręgu 

Gdańskim PZW na rok 2019. 

2. Wzorcowe druki dotyczące przeprowadzania rocznych zebrań 

sprawozdawczych. 

3. Regulamin Organizacyjny Koła PZW. 

4. Regulamin nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW. 

5. Regulamin nadawania tytułu „Członek Honorowy PZW”. 

6. Wniosek na odznakę honorową. 

7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego koła. 

8. Sprawozdanie rzecznika koła. 

9.  Ankieta w sprawie działalności sportowej i z młodzieżą za 2018. 

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

2019. 

11.  Wykaz sędziów dyscyplin wędkarskich. 

12.  Zgłoszenie zawodów wędkarskich. 

13.  Pismo ZG PZW z dn. 23.11.2018 r. w sprawie ważności kart wędkarskich. 

 

 

 

Sekretarz Zarządu Okręgu  

Zdzisław Nowakowski 


