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Gdańsk, 2 grudnia 2020 r. 

 

KOMUNIKAT Nr 2/2020 

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Gdańsku 

 

 

Koleżanki i Koledzy! 

W związku z brakiem możliwości spotkania się w miesiącu grudniu na 

corocznym spotkaniu przedświątecznym Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku 

dziękuje wszystkim działaczom za pracę na rzecz naszego Okręgu w roku 2020. 

Miejmy nadzieję, że rok 2021 przyniesie nam inne, lepsze możliwości 

uprawiania naszego hobby, jakim jest wędkarstwo. 

Życzymy radosnych  Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, 

rodzinnej atmosferze, a  z okazji nadchodzącego Nowego Roku  2021 dużo 

zdrowia i wszelkiej pomyślności 

Zarząd Okręgu PZW 

w Gdańsku 

 

 

 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

1. Na podstawie Uchwały Nr 262/IX/2020 Zarządu Głównego PZW z dnia 

19 września 2020 r. Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku informuje, że w związku 

z sytuacją pandemiczną w Polsce nie ma możliwości określenia terminu 

kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach naszego okręgu, jak 

i uchwalenia terminu Okręgowego Zjazdu Delegatów. 

Dalsze działania i decyzje w tym zakresie będą uzależnione od sytuacji w Kraju 

oraz uchwał Zarządu Głównego PZW. 

Jednocześnie prosi się Zarządy Kół o dopełnienie wszystkich czynności 

związanych ze sprawozdawczością w kole i bycia przygotowanym na 

przeprowadzenie walnych zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych gdy tylko 

ukażą się stosowne uchwały Zarządu Głównego i  Zarządu Okręgu.  

 

W załączeniu – Uchwała ZG PZW nr 262/IX/2020 z dnia 19.09.2020 r. 
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2. Informujemy, że zostały opracowane nowe wzory dokumentacji 

dotyczącej walnych zgromadzeń kół, które znajdują się na stronie 

www.pzw.gda.pl, są to: 

- Plan walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego członków koła. 

- Protokół z walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego członków koła. 

- Plan walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków koła. 

- protokół z walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków koła. 

 

 

3. Wnioski o nadanie tytułu „Członek Honorowy PZW” oraz wnioski o 

nadanie odznak honorowych i okolicznościowych PZW należy składać w Biurze 

Zarządu Okręgu w terminie do dnia 31  marca 2021 r. 

Wnioski złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

Warunkiem do rozpatrywania wniosków jest:  

- terminowa realizacja uchwał Zarządu Okręgu i Zarządu Głównego, 

- terminowe rozliczanie spraw finansowych - raportów miesięcznych, znaków 

wartościowych, a także terminowe sporządzanie preliminarza na kolejny rok.  

 

Koła mogą składać wnioski do weryfikacji na odznaki honorowe:  

- liczące do 100 członków – 1 wniosek (raz na dwa lata); 

- liczące od 101 do 500 członków – 1 wniosek; 

- liczące od 501 do 1000 członków – 2 wnioski; 

- liczące powyżej 1001 członków – 3 wnioski. 

 

Koła, które wystąpią z większą ilością wniosków, pozbawione zostaną 

możliwości uzyskania odznak w danym roku. 

Wnioski o nadanie odznak honorowych sporządzane w kołach powinny być 

rozpatrywane na posiedzeniu zarządu koła, po zasięgnięciu opinii komisji 

rewizyjnej  i sądu koleżeńskiego.  

 

Wnioski o nadanie tytułu „Członek Honorowy PZW” oraz na odznaki 

i wyróżnienia PZW powinny być wypełnione czytelnie i wyłącznie na druku w 

formacie A5.       
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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. 

Aktualne druki wniosków – w załączeniu.  

 

 

4. Koła obchodzące w danym roku jubileusze 25, 30, 35… itd. lecia 

działalności mogą ubiegać się o większą ilość odznak honorowych nadawanych 

przez Zarząd Główny PZW. Przy weryfikacji tych wniosków Okręgowa Komisja 

Odznak uwzględni możliwości Okręgu wynikające z całościowej puli odznak 

przyznawanych Okręgowi przez Zarząd Główny. 

Termin składania wniosków – do 31 marca danego roku. 

Koła obchodzące jubileusze powstania 10,15, 20….itd. lecia działalności 

mogą składać do Zarządu Okręgu wnioski na wyróżnienia okolicznościowe dla 

swoich członków, na co najmniej 3 miesiące przed datą uroczystych obchodów. 

 

 

5. Przypominamy, że wniosek o wydanie karty wędkarskiej składany 

w starostwach nie wymaga podawania szczegółowych danych osobowych jak 

np. PESEL czy numer dokumentu tożsamości. 

W związku z tym, nie ma potrzeby spisywania tych danych od 

zainteresowanego przy zdawaniu egzaminu na kartę wędkarską i wpisywania 

ich do protokołu. 

Wymagane dane o wydanie karty wędkarskiej to: 

- imię i nazwisko, 

- data i miejsce urodzenia, 

- miejsce zamieszkania i adres. 

 

 

6. W terminie do dnia 28 lutego 2021 r. Zarządy Kół proszone są o przesłanie do 

Biura Okręgu: 

 - Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Koła za 2020 – druk w załączeniu. 
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 - Ankiety w sprawie działalności w zakresie sportu i pracy z młodzieżą 

   w roku 2020  -  druk w załączeniu 

 

 

 

II. DZIAŁALNOŚĆ  Z  MŁODZIEŻĄ 

 

1. Rada ds. młodzieży działająca przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Gdańsku ogłasza  

KONKURS PLASTYCZNY 
pod hasłem 

„Z wędką blisko natury” 

   

Konkurs ma na celu popularyzację wędkarstwa i zainteresowanie otaczającą 

przyrodą poprzez rozwijanie zdolności plastycznych. 

 

Regulamin Konkursu. 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci od 6 do 16 roku życia. 

 

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

 do lat 9 

 do lat 12 

 do lat 16 

 

3. Technika wykonania prac jest dowolna (bez prac sypkich i przestrzennych). 

Format rozmiaru pracy – do A3. 

 

4. Uczestnik konkursu może nadesłać do 2 prac w następujących kategoriach: 

ludzie, ryby, środowisko. 

 

5. Podpisane prace (z podaniem roku urodzenia) należy przesłać w terminie do 

31.06.2021 r. na adres: 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku 80-850 Gdańsk ul. Rajska 2 

- z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. 
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6. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III 

miejsca. 

 Możliwe jest przyznanie wyróżnień. 

Wśród wszystkich uczestników konkursu zostaną rozlosowane 3 nagrody 

dodatkowe. 

 

7. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu najlepszych prac i autorów nastąpi 

na stronie internetowej Okręgu Gdańskiego PZW www.pzw.gda.pl 

 

8. Decyzja komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna. 

 

9. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom. 

 

10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac 

plastycznych i danych osobowych do publikacji na wszelkich polach swojej 

aktywności. 

 

11. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie prawnej i będą 

wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów konkursu, przyznania 

nagród oraz w celach promocyjnych związanych z wędkarstwem. 

 

 
 

 

2. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uzyskania uprawnień 

Instruktora Wędkarstwa Młodzieżowego, które dają możliwość prowadzenia 

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

do prowadzenia zajęć praktycznych na obozach młodzieżowych. 

Prosimy zarządy kół o zgłaszanie na piśmie chętnych kandydatów.  

Kurs odbędzie się jak tylko pozwoli na to sytuacja związaną z Covid-19, 

a o terminie zostaną poinformowane zainteresowane koła. 
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3. Rada ds. młodzieży informuje, że ze względu na Covid-19 podjęła decyzję 

o zawieszeniu do odwołania organizacji Okręgowego Testu Wędkarsko-

Ekologicznego. Natomiast zaplanowany został termin Okręgowej Olimpiady 

w dyscyplinach wędkarskich na 7-9 maja 2021 r.  

Test jak i Olimpiada zostaną zorganizowane tylko wówczas gdy sytuacja 

pandemiczna w kraju ulegnie zmianie na lepsze i pozwolą na to obowiązujące 

przepisy. 

 

III. SPORT  WĘDKARSKI 

 

1. Okręgowa Komisja Sportu informuje, informuje, że został opracowany 

Terminarz okręgowych zawodów sportowych na rok 2021, który stanowi 

załącznik do komunikatu.  

Jednocześnie Komisja zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian 

w terminarzu, a aktualizacje będą się ukazywały na stronie www.pzw.gda.pl. 

 

 

 

 

2. Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku dziękuje firmom CENTRUM 

WĘDKARSTWA i TRAPER za wspieranie sportu wędkarskiego i sponsorowanie 

nagród dla zwycięzców zawodów w roku 2020 
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3. Kolegium Sędziowskie przy Okręgowym Kapitanacie Sportu informuje: 

Wiosną 2021 r. planowane jest zorganizowanie szkolenia dla sędziów dyscyplin 

wędkarskich.  

Koła proszone są o przesłanie pisma do biura ZO z wyszczególnieniem 

zainteresowanych członków koła – w terminie do 28 lutego 2021 r. 

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. 

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. 

Zainteresowani proszeni są o złożenie stosownego pisma w Biurze ZO. 

 

4. Zarządy Kół zobowiązane są do przesłania do biura ZO: 

 aktualnego wykazu sędziów wędkarskich i rzutowych - do 31.01.2021 r. 

/druk w załączeniu/, 

 protokoły i zestawienia wyników z zawodów wędkarskich 

organizowanych w bieżącym roku – do 31.12.2020 r. 

Przypominamy, że dokumenty z zawodów należy dostarczać w terminie 

do 2 tygodni po ich rozegraniu. 

 

 

5. Informuje się, że Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego kol. Adam 

Cimek przyjmuje interesantów w Biurze Zarządu Okręgu w piątki, w godz. 10.00 

– 11.30. 

 

 

V. SPRAWY RÓŻNE 

 

1. Zapraszamy koła i kluby PZW do upowszechniania swojej działalności 

poprzez  własną prezentację w internecie. 
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Zainteresowanych prosimy o kontakt z wiceprezesem Zarządu Okręgu 

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

 

 

2. Oferujemy kołom następujące materiały znajdujące się w magazynie 

biura Zarządu Okręgu: 

1. proporczyki            1,20 zł 

2. znaczki „130 lat wędkarstwa w Polsce”    5,- 

3. ryby (plansze A3, laminowane)     22,- 

4. medal 60 – lecia PZW Okręgu Gdańskiego     40,67 

5. książeczki „ wędkarstwo w Polsce……..”    10,- 

6. numizmaty - monety       15,17 

7. ABC wędkarza        39,50 

8. mapki wód wędkarskich       4,- 

9. spławiki export        3,35 

10. ciężarki 7,5g        4,12 

11. poradnik dla instruktorów szkolenia dzieci i mł. wędkarskiej 18,38 

12. odznaki okolicznościowe 70-lecia PZW    6,15 

13. regulaminy  APR, 2020 r.      0,50 

14. terminarze wędkarskie na 2021 r.     31,- 

15. kalendarz wędkarski – ścienny na 2021 r.   9,70 

16. poradnik wędkarski  A6, na 2021 r.    11,- 

17. Wydawnictwo WW  „ Wędkarska Szkółka Batmana”  3,99 

18. Książka „ Wędkarze II Rzeczypospolitej”    10,-  

19. Ryby Polski -plansze edukacyjne     75,87 

20. Ryby polski -  plansze edukacyjne + płyta   115,76 

21. Książka „Atlas wód wędkarskich”     11,55  

 

 

 

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

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

Aktualny adres e-mail do sekretariatu biura ZO PZW w Gdańsku to: 

pzw@pzw.gda.pl 
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4. Przypomina się, o zasadach 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. Praca biura Zarządu Okręgu w okresie świątecznym: 

- 24 grudnia 2020 r. –  biuro zamknięte, 

- 31 grudnia 2020 r.– biuro zamknięte 

 

 

6. Biuro Zarządu Okręgu pracuje w następujących godzinach: 

poniedziałek, 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. 

 

Wykaz załączników do komunikatu: 

1. Tabela wysokości składek członkowskich na 2021 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 2021. 

2. Plan walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego członków koła – wzór. 

3. Protokół z walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego członków koła – wzór. 

4. Plan walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków koła – wzór. 

5. Protokół z walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków – wzór. 

6. Wnioski na odznaki honorowe – szt. 2 

7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego koła. 

8.  Ankieta w sprawie działalności sportowej i z młodzieżą. 

9. Wykaz sędziów dyscyplin wędkarskich. 

10.  Terminarz Imprez Sportowych w 2021 r. 

 

 

Sekretarz Zarządu Okręgu      Prezes Zarządu Okręgu 

Zdzisław Nowakowski      Mieczysław Górski 


