Gdańsk, marzec 2019 r.

KOMUNIKAT NR 1/2019

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku informuje w następujących sprawach:

I.

OCHRONA WÓD

1.

W roku 2019 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
bieżącego roku.
Rozliczenie w/w środków nastąpi na podstawie dokumentów rozliczanych
w raportach finansowych kół.
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II.

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

1.

Dyscyplina spławikowa

Indywidualne Spławikowe Mistrzostwa Okręgu, 13 - 14 kwietnia 2019 r.
Miejsce zawodów: Kanał Jagielloński, Okręg Elbląg
Zawody zostaną rozegrane w kategoriach:
 seniorów - powyżej 25 lat
 weteranów (55+) - wiek od 55 do 65 lat
 weterani (65+) – powyżej 65 lat
 młodzieży (U25) – od 21 do 25 lat
 juniorów (U20) – do 20 lat
 kadetów (U15) – do 15 lat
 kobiet – powyżej 18 lat
Zbiórka nad wodą do godz. 7.00.
Obowiązuje zgłoszenie na piśmie dokonane przez koło – do dnia 1 kwietnia
2019 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 Zarządu Okręgu.
Zawodnicy zobowiązani są posiadać aktualne 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), młodzieży (U25), kadetów (U15)
oraz weteranów (55+) i (65+) - w klasyfikacji indywidualnej.
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Warunkiem rozgrywek w klasyfikacji drużynowej jest zgłoszenie się minimum
5 drużyn.
Zwycięska drużyna uzyskuje tytuł Drużynowego Mistrza Okręgu.
Termin zgłoszeń i wpłat – do 1 kwietnia 2019 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 Grand Prix 2019 wynosi:
- dla zawodnika, za którego startowe płaci koło lub klub - 90,- zł.
- dla zawodnika, który indywidualnie opłaca startowe – 110,70 zł ( z VAT)
Zgromadzona suma z wpłat (z wyjątkiem VAT) w całości będzie przeznaczona na
bony upominkowe dla zwycięzców GPx Okręgu.
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 zawodnika, za którego startowe płaci koło lub klub - 35,- zł.
- dla zawodnika, który indywidualnie opłaca startowe – 43,05 zł (z VAT)
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” - 2 czerwca 2019 r.
Miejsce zawodów – Wisła, miejscowość Szewce
Zbiórka i losowanie nad wodą, godz. 7.00.
II GPx Okręgu, Memoriał im. Andrzeja Rzędowskiego - 4 sierpnia 2019 r.
Miejsce zawodów: rzeka Wisła, miejscowość Szewce
Zbiorka i losowanie nad wodą, godz. 7.00.
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III Grand Prix Okręgu - 1 września 2019 r.
Miejsce zawodów: Kanał Śledziowy
Zbiórka i losowanie nad wodą, godz. 7.00

Zawody towarzyskie „Puchar Skarbników Kół”
rozegrane zostaną w dniu 11 sierpnia 2019 r. na Kanale Śledziowym.
Prawo startu mają:
- w sektorze skarbników - wszystkie koła PZW Okręgu Gdańsk, które mogą
wystawić skarbnika koła
- oraz 3 osobowe drużyny lub zawodnicy indywidualni z kół i klubów (istnieje
możliwość zgłoszenia więcej niż jednej drużyny),
Uwaga: W sektorze skarbników uczestniczą tylko skarbnicy kół.
Koła i Kluby dokonują zgłoszeń na piśmie, na obowiązującym druku i wnoszą
opłaty w terminie do 2 sierpnia br.
Koszt uczestnictwa:
- 61,50 zł (z VAT) dla zawodnika, który indywidulanie wnosi wpłatę,
- 50,00 zł dla zawodnika, za którego startowe opłaca koło PZW
(zwolnienie z VAT).
Wpłaty należy dokonać w kasie Biura Okręgu lub na konto: w tytule proszę
wpisać: nazwisko i „Puchar Skarbników”.
Z uwagi na ograniczoną pojemność łowiska o udziale w zawodach decyduje
kolejność zgłoszeń.
Program zawodów:
7:00 – zbiórka i potwierdzenie zawodników
7:30 – losowanie sektorów i odprawa,
10:00 – 14:00 wędkowanie
15:00 – CATERING dla uczestników zawodów
16:00 – ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów i dyplomów.
Zawody rozegrane zostaną w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej
zgodnie z „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego” oraz Regulaminem
Amatorskiego Połowu Ryb.
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Organizator nie zwraca startowego osobom, które nie wzięły udziału
w zawodach.
W przypadku odwołania zawodów przez organizatora, zawodnikom przysługuje
zwrot opłaty startowej.

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 – 9 czerwca 2019 r. -z łódek
Miejsce zawodów : rzeka Martwa Wisła.
Zbiórka do godz. 7.30 na plaży przy hurtowni "Białoryb" ul. Płońska.
Metoda na żywej rybie.
Zgłoszenia na piśmie proszę składać do 1.06.2019 r. z zaznaczeniem osób, które
będą dysponowały łódką.
II Grand Prix Okręgu – 30 czerwca 2019 r. - z brzegu
Miejsce zawodów: rzeka Wisła w pobliżu miejscowości Steblewo.
Zbiórka do godz. 7.30.
Zjazd w prawo w połowie drogi Steblewo - Giemlice koło szkółki jeździeckiej, a
następnie stawy na drugą stronę wału.
Metoda klasyczna.
Zgłoszenia na piśmie proszę składać do dnia 22.06.2019 r.
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Indywidualne Mistrzostwa Okręgu – 3 - 4 sierpnia 2019 r. - z brzegu
Miejsce zawodów: rzeka Wisła w pobliżu miejscowości Bystrze, Mątowy
Wielkie.
Zawody dwusektorowe, dwuturowe.
Zbiórka zawodników do godz. 7.30.
Dojazd: na końcu miejscowości Bystrze zjazd w prawo w kierunku Wisły, po
przejechaniu wału około dwa kilometry w górę rzeki.
Metoda na żywej rybie.
Zgłoszenia na piśmie proszę składać do dnia 27.07.2019 r.
Teamowe Mistrzostwa Okręgu - 17-18 sierpnia 2019 r.
Miejsce zawodów jezioro Białe i Kłodno w miejscowości Chmielno.
Zawody jednosektorowe, dwuturowe.
Zbiórka do godz. 7.30 w wypożyczalni sprzętu wodnego nad jeziorem Kłodno.
Zawody na żywej rybie.
Zgłoszenia na piśmie teamów proszę składać od dnia 10.08.2019 r.
III Grand Prix Okręgu – 1 września 2019 r. -z łódek
Miejsce zawodów : jezioro Łapalickie.
Dojazd: Jadąc drogą 211 w kierunku Sierakowic w miejscowości Garcz na
światłach zjazd w prawo, po przejechaniu ok 500 m skręt w prawo w ulicę
Spacerową.
Po przejechaniu ok. 2 km pierwszy zjazd w prawo, w kierunku plaży.
Metoda na żywej rybie.
Zbiórka do godz. 7.30.
Zgłoszenia proszę składać do dnia 24.08.2019, z zaznaczeniem osób które będą
dysponowały łódkami.
IV Grand Prix Okręgu – 3 listopada 2019 r. - z brzegu
Miejsce zawodów: rzeka Wisła Królewiecka w pobliżu miejscowości Kobyla
Kępa.
Zbiórka zawodników na parkingu obok mostu w miejscowości Sztutowo.
Zawodnicy są zobowiązani do posiadania zezwoleń na połów w Okręgu
Elbląskim.
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Metoda klasyczna.
Zgłoszenia na piśmie proszę składać do dnia 26.10.2019 r.

3.

Dyscyplina muchowa
Indywidualne Mistrzostwa Okręgu w wędkarstwie muchowym
w kategorii seniorów i juniorów.

Zawody odbędą się w dniu 14 lipca 2019 roku.
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 dniu zawodów do godz. 7.30. na parkingu przy barze w
Bożympolu Małym
Harmonogram zawodów:
7.00 – 7.30 zgłaszanie zawodników
7.30 – 8.00 losowanie
8.00 – 815 otwarcie zawodów oraz odprawa zawodników i sędziów
8.15 – 9.00 przygotowanie do zawodów
9.00 – 12.00
I tura zawodów
10.30
zmiana sędzia-zawodnik
12.00 – 13.00
powrót do bazy zawodów
13.00 – 14.00
przygotowanie do drugiej tury
14.00 - 17.00
druga tura zawodów
15.30
zmiana sędzia-zawodnik
17.00 – 18.00
powrót do bazy zawodów
18.00 - 19.00
praca komisji sędziowskiej/ zakończenie zawodów
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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
pozbawionych zadzioru.
6. Wymiar ochronny ryb 30 cm.
7. Zawodnicy łowią w parach i sędziują sobie nawzajem.

4.

lub

Dyscyplina gruntowa (feederowa)

W 2019 roku zorganizowane zostaną następujące zawody w dyscyplinie
feederowej:
- dwuturowe indywidualne Mistrzostwa Okręgu
- jedna tura indywidualnego Grand Prix Okręgu
Powyższe zawody stanowią Feederowe Grand Prix Okręgu 2019.
Feederowe Mistrzostwa Okręgu: 18 - 19 maja 2019 r.
miejsce zawodów: kan. Śledziowy – Trzcinisko
zbiórka do godz. 7;00 na łowisku.
Zdobywca tytułu Mistrza Okręgu uzyskuje prawo startu w zwodach
Mistrzostwach i Grand Prix Polski w 2019 roku
Zawody Grand Prix Okręgu: 25 sierpnia 2019 r.
miejsce zawodów: rzeka Wisła Szewce
zbiórka do godz. 7;00 na łowisku.
Zwycięzca rocznego cyklu Grand Prix uzyskuje prawo startu w Mistrzostwach i
Grand Prix Polski w 2020 roku.
Do całego cyklu Feederowego Grand Prix Okregu 2019 obowiązuje zgłoszenie
pisemne dokonane przez Koło lub Klub należące do struktur Okręgu Gdańskiego
PZW, na obowiązującym druku, do dnia 20 kwietnia 2019 r.
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Do klasyfikacji rocznej zaliczane są wszystkie tury zawodów.
Opłata startowa za cały cykl zawodów wynosi:
- 99,00 zł – od zawodnika, za których startowe opłaca Koło lub Klub,
- 121,77 zł – od zawodnika, który indywidualnie opłacają startowe (w tym VAT).
Kwota opłat startowych zostanie przeznaczona na nagrody dla zawodników.
Startowe można wpłacać bezpośrednio w kasie Okręgu
lub na konto: PZW Okręg w Gdańsku nr: 9611 6022 0200 0000 0061 8895 38
tytuł płatności: „GPx FEEDER – nazwisko, imię zawodnika”.
Organizator nie zwraca startowego osobom, które nie wzięły udziału
w zawodach.
W przypadku odwołania zawodów przez organizatora, zawodnikom przysługuje
zwrot opłaty startowej.
Zawody w ramach Feederowego Grand Prix Okręgu 2019 odbędą się zgodnie
z „Regulaminem Rozgrywania Zawodów Feederowych Okręgu PZW w Gdańsku”
oraz Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW.
PROGRAM wszystkich tur
7;00 - zbiórka
7;00 - 7;30 – sprawdzenie obecności, losowanie, rozejście się na stanowiska
7;30 – sygnał I – wejście na stanowiska, przygotowanie do zawodów
7;50 – sygnał II – do kontroli zanęt i przynęt
8;50 – sygnał III - nęcenie wstępne
9;00 – sygnał IV - rozpoczęcie łowienia
13;55 – sygnał V - 5 minut do zakończenia łowienia
14;00 – sygnał VI - zakończenie łowienia
14;00 – 15;30 – ważenie ryb i obliczanie wyników
15;30 – ogłoszenie wyników
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5.

Inne sprawy organizacyjne dotyczące działalności sportowej:

1.
Zgłoszeń zawodników na zawody dokonują wyłącznie koła lub kluby
Okręgu Gdańskiego PZW 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.
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 potwierdzone w Biurze ZO organizator powinien posiadać
na zawodach.
Organizatorzy proszeni są o oznakowanie terenu zawodów - najlepiej w dniu
poprzedzającym ich rozegranie np. poprzez wywieszenie w widocznym miejscu
stosownej informacji.
Prosimy, aby na czas trwania zawodów koła zapewniły przenośne toalety.
Przypominamy też, o obowiązku pozostawienia po sobie porządku.
Druk zgłoszenia zawodów i wykaz opiekunów znajduje się na stronie
www.pzw.gda.pl
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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.

5. Uczestnik zawodów, przed przystąpieniem do wędkowania musi posiadać
uprawnienia do wędkowania, zezwolenie, a także wykupione aktualne składki
na daną wodę.

6.
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.

7.
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe Zasady Organizacji Sportu
Wędkarskiego PZW, które opublikowane są na stronie www.pzw.org.pl

8.
Koła i kluby wędkarskie zobowiązane są do nadsyłania protokołu
i zestawienia wyników organizowanych zawodów wędkarskich w terminie do
14 dni po zawodach.
9.
Przypomina się, że niedozwolonym jest, aby zawody wędkarskie
sędziowały osoby nie posiadające uprawnień lub ważnej licencji sędziowskiej.
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10. 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
11. Wędkarskie Kluby sportowe zarejestrowane w Zarządzie Okręgu
w Gdańsku:
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

12. Wszelkie bieżące informacje dotyczące zawodów sportowych publikowane
są na stronie www.pzw.gda.pl i są wiążące.
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III.

DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWA.

1.
W dniu 2 marca br. w siedzibie Zarządu Okręgu w Gdańsku odbył się
finał konkursu wiedzy wędkarskiej i ekologicznej 2019 zorganizowany przez
Radę ds. młodzieży. Rywalizowało 44 uczestników z 47 zakwalifikowanych,
wyłonionych z I etapu konkursu.
Zwycięzcy:
1 miejsce Marta Hirsz
Szkoła Podstawowa Nr 2 Żukowo
2 miejsce Błażej Pituła
Szkoła Podstawowa Nr 2 Żukowo
3 miejsce Kacper Trznadel Szkoła Podstawowa Nr 2 Żukowo

3.

Rada ds. młodzieży zaprasza na
25 Okręgową Olimpiadę Młodzieży w sportach wędkarskich
Termin:
28 – 29 września 2019 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 2005 i młodsi,
 lub gimnazjum - urodzeni w roku 2003 i młodsi,
 lub szkoła średnia - urodzeni w roku 2001 i młodsi.
Przyjmowane będą również zgłoszenia zawodników indywidualnych
(z opiekunem).
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w olimpiadzie jest przynależność do
PZW. Warunkowo zostaną dopuszczeni zawodnicy do lat 14, którzy po raz
pierwszy startują w olimpiadzie.
W ramach olimpiady przeprowadzone będą następujące konkursy:
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-

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, losowanie - Kanał Śledziowy,
miejscowość Trzcinisko
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
Inne informacje dotyczące olimpiady:
 Zgłoszenia z okręgów i kół będą przyjmowane na piśmie do 6 września
2019 r.
14

 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 lub odwołania.
 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. 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
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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.
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.
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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.

2.
Bieżące komunikaty i informacje, w tym uchwały Zarządu Okręgu
publikowane są na stronie: www.pzw.gda.pl i są wiążące.

Aktualny adres e-mail Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku to:
pzw@pzw.gda.pl

3.
Zachęcamy wszystkie koła i kluby do budowy własnej prezentacji
internetowej na związkowym portalu.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z wiceprezesem Prezydium Zarządu
Okręgu Sylwestrem Ostapiakiem: s.ostapiak@gmail.com lub tel. 668 022 922.

4.
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.

5. Koła obchodzące jubileusze powstania koła – 10, 15, 20 i więcej (od 10.lecia
- co 5 lat) - mogą składać wnioski na wyróżnienie swoich członków,
obowiązkowo na co najmniej 3 miesiące przed datą uroczystych obchodów.
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6.

Biuro Zarządu Okręgu pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek od 7.00 - 14.45,
wtorek od 7.00 – 17.00,
piątek 7.00 - 13.45
Środa jest dniem sprawozdawczości i interesanci nie są przyjmowani.

Informujemy, że w 2019 r. biuro Zarządu Okręgu będzie zamknięte w dniach:
2 maja (czwartek), 21 czerwca (piątek), 16 sierpnia (piątek), 24 grudnia
(wtorek), 31 grudnia (wtorek)
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:
Statut PZW
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb
plansze edukacyjne „Ryby Polski”
poradnik dla instruktorów szkolenia dzieci i młodzieży wędkarskiej
koszulka z logo PZW Okręg w Gdańsku
ciężarki do rzutów 7,5 g
wędkarstwo polskie na dawnych pocztówkach (książeczka)
spławik wędkarski – wybór
mapka wód Okręgu Gdańskiego
dyplom – wybór
medal – z okazji 60 lecia O. Gdańsk
książka „Atlas Wód Wędkarskich”
książka „Atlas Wędkarski” – sprzęt, porady, opisy, gatunki
Regulamin nadawania odznak honorowych i okolicznościowych
Regulamin postepowania w sprawach przewinień członków PZW
Regulamin Komisji Rewizyjnych PZW
Znaki pamiątkowe „130 lat zorganizowanego wędkarstwa”
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Zestawienie uchwał podjętych przez Zarząd Okręgu i jego Prezydium
PZW w Gdańsku, 2019 r.

Uchwała Nr P – 1/19
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 29.01.2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych na rok 2019
Prezydium ZO PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 10
zatwierdza do realizacji plany pracy na rok 2019 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. Gospodarczej okręgu,
8. Finansów okręgu.
Uchwała Nr P – 2/19
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 29.01.2019 r.
w sprawie komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską koła PZW nr 127
„Żuławy” Cedry Wielkie
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 127 „Żuławy” Cedry Wielkie w składzie:
Zenon Kubiak, Andrzej Burnat, Marek Matysiak, Marta Januszewska, Henryk
Berger.
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Uchwała Nr P – 3/19
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 29.01.2019 r.
w sprawie przekazania datku na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 47 pkt
10 wyraża zgodę na przekazanie datku w wysokości 1000 zł na konto Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Decyzję tę podjęto w związku z apelem rodziny tragicznie zmarłego Prezydenta
Miasta Gdańska Pawła Adamowicza o nieskładanie kwiatów i zniczy na jego
pogrzebie, a przeznaczenie środków finansowych na szczytny cel, ze
wskazaniem na WOŚP.
Zarząd Okręgu w Gdańsku doświadczając niejednokrotnie jego hojności oraz
nieustannego wsparcia naszej działalności statutowej, czując się głęboko
dotknięty nagłą śmiercią Prezydenta, jest zaszczycony mogąc tym
symbolicznym gestem okazać mu dowód wdzięczności i pamięci.
Uchwała Nr P – 4/19
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 29.01.2019 r.
w sprawie dofinansowania zawodnika startującego w zawodach –
Mistrzostwach Świata w wędkarstwie gruntowym (feeder) w RPA, 2019
Prezydium Zarządu Okregu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 7 pkt
11, na wniosek Okręgowej Komisji Sportu, wyraża zgodę na dofinansowanie w
kwocie __ zł, zawodnika ____, który będzie startował w Mistrzostwach Świata
w wędkarstwie gruntowym (feeder) w RPA, w dn. 11 – 17 lutego 2019 r.
Kwota dofinansowania obciąża fundusz sportu.
Uchwała Nr Z – 1/19
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 19.02.2019 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 29.01.2019 r.:
- P-1/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych na rok
2019
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- P-2/19 w sprawie komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską koła PZW nr 127
„Żuławy” Cedry Wielkie
- P-3/19 w sprawie przekazania datku na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy
- P-4/19 w sprawie dofinansowania zawodnika startującego w zawodach –
Mistrzostwach Świata w wędkarstwie gruntowym (feeder) w RPA, 2019
Uchwała Nr Z – 2/19
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 19.02.2019 r.
w sprawie preliminarza budżetowego na działalność sportową na rok 2019
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 2019 na kwotę w
wysokości ____,- zł, a w tym:
- koszty na sport ogólnopolski wynoszą ___,- zł
- koszty na sport okręgowy wynoszą ____,- zł
Uchwała Nr Z – 3/19
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 19.02.2019 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
sędzia sektorowy
100,00
sędzia wagowy (miarowy), kontrolny, kontrolno85,00
wagowy
sędzia punktowy (rzutowy)
60,00

21

- W przypadku dwóch tur zawodów w ciągu jednego dnia – ekwiwalent wzrasta
o 50%.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr Z – 4/19
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 19.02.2019 r.
w sprawie preliminarza finansowego na rok 2019 na działalność młodzieżową.
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 7 zatwierdza preliminarz
finansowy na 2019 rok opracowany przez Radę ds. młodzieży na kwotę w
wysokości ___,- zł z przeznaczeniem na finansowanie prowadzonej działalności
młodzieżowej.
Uchwała Nr Z – 5/19
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 19.02.2019 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont pomieszczeń
biurowych w Małym Młynie
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku, na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW, wyraża
zgodę na przeprowadzenie remontu pomieszczeń w budynku Mały Młyn oraz
dokonanie zmian w ich użyteczności.
Do realizacji uchwały upoważnia się wiceprezesa Włodzimierza Szarafina
i dyrektora biura Piotra Klimowicza.
Uchwała Nr Z – 6/19
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 19.02.2019 r.
w sprawie zatwierdzenia budżetu Okręgu Gdańskiego na rok 2019
Na podstawie § 47 pkt 7 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwierdza budżet Okręgu
Gdańskiego na rok 2019 zamykający się:
- przychodami w wysokości
_____ zł,
- a kosztami w wysokości
_____ zł
Wynik finansowy zaplanowano w kwocie: minus ___ zł .
Zaplanowany wynik ujemny w kwocie ___ zł stanowi koszt planowanego w roku
2019 remontu pomieszczeń w budynku Mały Młyn w Gdańsku, ul. Rajska 2 –
siedziby Zarządu Okręgu.
Okręg posiada środki finansowe na zrealizowanie przedmiotowego remontu.
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Uchwała Nr Z – 7/19
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 19.02.2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji do realizacji uchwał i wniosków
Krajowego i Okręgowego Zjazdu Delegatów na rok 2019
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 zatwierdza do
realizacji plan pracy na rok 2019 komisji do realizacji uchwał i wniosków
Krajowego i Okręgowego Zjazdu Delegatów.
Uchwała Nr Z – 8/19
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 19.02.2019 r.
w sprawie ufundowania pucharów na zawody ogólnopolskie „Belonada 2019”
Zarząd Okregu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 16 wyraża
zgodę na ufundowanie pucharów dla zwycięzców zawodów ogólnopolskich
„Belonada 2019” w wędkarstwie morskim z łodzi w poławianiu belony,
organizowanych przez koło PZW 68 Puck, w dn. 18-19 maja 2019 r.
Na ten cel przeznacza się kwotę – do __ zł.
Uchwała Nr Z – 9/19
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 19.02.2019 r.
w sprawie uchylenia części uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży i
wypłaty diet członkom Okręgu Gdańskiego PZW pełniącym funkcje społeczne
Zarząd Okregu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu § 13 pkt 6 uchyla w części
własną Uchwałę Nr Z – 39/18 podjętą w dniu 13.11.2018 r. w sprawie zasad
zwrotu kosztów podróży i wypłaty diet członkom Okręgu Gdańskiego PZW
pełniącym funkcje społeczne - poprzez wykreślenie w paragrafie 2, w tabeli pkt
7 o treści:
L.p. 7, funkcja Rzecznik dyscyplinarny, Zryczałtowana liczba diet w okresie
miesięcznym 2, W okresie kwartalnym 6.
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Uchwała Nr Z – 10/19
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 19.02.2019 r.
w sprawie zawarcia umowy-zlecenie z rzecznikiem dyscyplinarnym Zarządu
Okręgu
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 10 wyraża
zgodę na zawarcie umowy zlecenia z Władysławem Kasperkowiczem za
wykonywanie prac związanych z pełnieniem funkcji rzecznika dyscyplinarnego
Zarządu Okręgu, począwszy od dnia 2 stycznia 2019 r. do końca XXXI kadencji
władz i organów Okręgu Gdańskiego.
Ustala się miesięczny limit godzin pracy do 20, a wynagrodzenie miesięczne w
wysokości __ zł brutto.
Uchwała Nr Z – 11/19
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 19.02.2019 r.
w sprawie zezwolenia na organizację ogólnopolskich zawodów
spinningowych z łódek na rzece Martwej Wiśle
Zarząd Okregu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 7 pkt 12 oraz § 47
pkt 8 wyraża zgodę na udostępnienie odcinka rzeki Martwej Wisły od km 0,000
do km 11,500 (Błotnik – Płonia) w celu organizacji zawodów ogólnopolskich
spinningowych z cyklu Grand Prix Polski rozgrywanych z łodzi w dniach 14-16
czerwca 2019 r. przez Zarząd Okręgu PZW w Elblągu.
Jednocześnie Zarząd Okręgu wyraża zgodę na zwolnienie zawodników
startujących w zawodach z wnoszenia okręgowych składek na ochronę i
zagospodarowanie wód, w terminie jak wyżej.
Uchwała Nr Z – 12/19
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 19.02.2019 r.
w sprawie pomocy w organizacji zawodów wędkarskich policjantów
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 16
przychyla się do prośby Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Policjantów Województwa Pomorskiego oraz kół PZW 21
KWP Gdańsk i 136 Policyjne Gdynia o pomoc w organizacji VII Mistrzostw Polski

24

Służb Mundurowych i XVI Mistrzostw Polski w wędkarstwie spławikowym w dn.
6-8.09.2019 r. wyraża zgodę na:
- organizację zawodów na Kanałach Śledziowym i Piaskowym,
- wyłączenie łowiska z wędkowania ogólnodostępnego w dniach od 5 do 8
września 2019 r.,
- zwolnienie uczestników Mistrzostw z konieczności wniesienia opłaty
okresowej za wędkowanie w dniach od 6 - 8 września 2019 r.,
- zapewnienie sędziów w liczbie do 8 osób oraz wynagrodzenia dla nich,
zgodnie z podjętą uchwałą ZO o ryczałcie sędziowskim,
- wypożyczenie namiotów oraz innego sprzętu do zabezpieczenia zawodów,
- a także zapewni wykoszenie terenu zawodów nad kanałami.
Uchwała Nr Z – 13/19
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 19.02.2019 r.
w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 132 „Żwirek” Pszczółki
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 30
zatwierdza nowy skład komisji do przeprowadzania egzaminów ze znajomości
zasad i warunków ochronyi połowu ryb, Koła PZW Nr 132 „Żwirek” Pszczółki w
składzie: Sebastian Skaliński, Bogdan Dacka, Marian Uryć, Grzegorz Czapiewski,
Radosław Szweda.

Załączniki do komunikatu:
1. Druk zgłoszenia na Okręgową Olimpiadę młodzieżową.
2. Terminarz okręgowych imprez sportowych.

Sekretarz ZO PZW
Zdzisław Nowakowski
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