
Uchwala nr I
Zarządu Glównego

Polskiego Zw iązku Wędkarskiego
z dnia l3 grudnia 2013 r.

n' sprarr'ie ustalenia składów komisji Zarządu Glównego PZW w realizacji uchwały
XXX Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku
W$karskiego w latach 2013-2017

s1

Na podstarvie $ 30 p. l' 2, 13' 14 Statutu PZw, na wniosek przewodniczących komisji
powołanych uchwałą nr 1 Prezydium ZG PZw z dn. 15'|1.2013 r., ustala się składy komisji
Zarządu Głównego (alfab e tycznie ) :

I. Główny Kapitanat Spońowy
1. Lech Gorczyński
2. JózefJeziorski
3. Wojciech Szubieraj ski
4. Andrzej Borkowski
5. Rl szard Dzikiewicz
6. Piotr Konieczny
7. Andrzej Leśnik
8. Zbignierł' Mośko
9. Krzvsaof Zakrzewski
l0. Mirosłau' Kamiński
I l. Roman Olma
12. Rvszard Kloch

III. Komisja Morska
1 . Stanisłarr' Lisak
2. Emilian Pilch
3. Marek Lerł'andorvski
5. Tadeusz Sienkierł,icz
6. Leszek orzecholł'ski

IV. Komisja ds. finansórv i remontów

1. Zbignieu Sado* ski
2. Andrzej Drzazga
3 ' Wiesłarł' Heliniak
4. Andrzej Warchoł

_ Przewodniczący - okręg Katowice
_ okręg Nadnotecki
- okręg Mazowiecki
- okręg Lublin
- okręg Koszalin
_ okręg Krosno
- okręg Jelenia Góra
- okręg Katowice
- okręg Tarnów
- okręg Zielona Góra
- okręg Wrocław
- okręg opole

II. Glówna Komisja odznak
1. Andrzej Drzazga _ Przewodniczący _ okręg Kielce
2. Leszek Czamyszewicz - okręg Poznań
3. Zbigniew Sadowski - okręg Lublin
4. Leszek orzechowski - okręg Bydgoszcz
5. Jan Ku'iecień - okręg Biała Podlaska

- Przewodniczący _ okręg Gdańsk
- okręg Szczecin
- okręg Koszalin
- okręg Elbląg
- okręg Bydgoszcz

- Przewodniczący - okręg Lublin
- okręg Kielce
- okręg Rzeszów
- okręg Mazowiecki
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Podliomisja ds' Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach:
l. Zbigniew Sadowski
2. Waldemar Gozdek
3. Marian Magdziarz
4. Jan Kwiecień

V. Komisja ds. mediów i promocji wędkarstwa
1 . Dariusz Dziemianowicz
2. Grzegorz Kidawski
3. WłodzimierzPrzybylski
4. Andrzej Zieliński

_ Przerł'odniczący - okręg Lublin
- okręg Siedlce
- okręg opole
- okręg Biała Podlaska

- Przewodniczący _ okręg Białystok
- Sękretarz - Biuro ZG
- okręg Radom
- rzecznik prasowy ZG

VI. Komisja ds. ochrony i zagospodarowania wód
l . Jerzy Musiał
2. Ryszard Bartel
3. Jan Błachuta
4. Waldemar Borowy
5. Maciej Brudziński
6. Konrad Ciura
7 . Andnej Kuligowski
8. Tadeusz Lubowiecki
9. Arkadiusz Mierzej ewski
10. Marek Milewski
1 1. Marcin Mizieliński
12. Jaub Roszuk
13. Teodor Rudnik
l4. KrzvsŹof Suchecki

- Przewodniczący - okręg Poznań
- IRS Gdańsk
_ okręg Wrocłar.r' (lMGw)
- okręg Mazowiecki
- okręg Częstochowa
_ okręg Katowice
- okręg Poznań
- okręg Płocko_Włocławski
- okręg Toruń
- okręg Ciechanów
- Biuro ZG
- okręg opole
- okręg Słupsk
_ okręg opole

VIII. Komisja ds. pozyskiwania środków unijnych i samorządowych

VII. Komisja ds. opracowania zmian Statutu PZW
l . Mańan Magdziarz
2. Andnej Bakanowski
3. Marek Harasim
4. Zbigniew Górski
5. Piotr Szpryngier
6. Grzegorz Kidarvski

- Przewodniczący _ okręg opole
_ Przewodniczący GKR _ okręg Mazowsze
- Przewodniczący GSK - okręg Lublin
_ okręg Katowice
- okręg Gdańsk
- Biuro ZG

- Przewodniczący - okręg opole
- Polskię Towarzystwo Rybackie
- Ekspert d/s Współfinansowania organizacji

Pozarządowych
- Dyrektor GR w Suwałkach
- okręg Poznań
- Biuro ZG

- Przeu'odniczący - okręg opole
_ okręg Tamobrzeg
- okręg Słupsk

I . Marian Magdziarz
2. Marek Ferlin
3. Piotr Namysło

4. Robert Stabiński
5. Marcin Wiśniewski
6. Grzegorz Kidawski

IX. Komisja ds. wspólpracy z okręgami
l.Marian Magdzlarz
2'Marceli Czenł,iński
3.Teodor Rudnik



X. Komisja ds. współpracy z Parlamentem i Rządem RP

4. Stanisław Rakoczy

5. Marcin Mizieliński

l . Mirosław Purzycki
2. Kazimierz Dworczak
3. Stanisław Lisak
4. Marian Ludwikowski
5 Adam Suchorabski
6. Teodor Rudnik

XI. Rada ds. młodzieży
l. Wiesław Miś
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- Podseketarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych - Poseł na Sejm RP

- Biuro ZG

_ Przewodniczący - okręg Toruń
- okęg Poznań
- okręg Gdańsk
- okręg Gorzów Wlkp'
- okręg Katowice
- okęg Słupsk

- Przewodniczący - okręg opole
2. Dariusz Dziemianowicz - Z-ca przewodniczącego _ okręg Białystok
3. Stanisław Wolicki - Sekretarz - okręg Mazowiecki
4. Eugeniusz Bochenek - okręg Ciechanów
5. Krzysaof Chwastek _ okręg Katowice
ó. Krzysaof Krystecki - okręg Lublin
7. Antoni Lewkowicz - okręg Jelenia Góra
8. Sylwester ostapiak _ okęg Gdańsk

Z Radą ds. młodzieży współpracują koordynatorzy strefowi w osobach:
- Strefa Północna (Ulanowski Andrzej, Grunwald Krzyszto!,
- Strefa Zachodnia (Szymanski Grzegorz, Szczygielski Adam),
- Strefa Południowa (Łysiak Roman, Rogulski Antoni)'
- Strefa Centralna (Wieczorek Cezary),
_ Strefa Wschodnia (Wołek Jacek, Wróbel Stanisław, Micner Mariusz)

$2

Przewodniczący Komisji przedłoŻą do dn. 15.01.20l4 r. plany ich działania, które zostaną
omóu'ione na kolejnym posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego PZW.

$3

Uchwała rvchodzi w Życie z dniem jej podjęcia.

PZw f
ttl.Ą

Ziemiecki

Sekretarz ZG P7,W



Uchwała Nr Z
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia 
',Terminarza 

międrynarodowych i krajowych imprez
spońowych Polskiego Związka Wędkarskiego na 20|4 r"'

Na podstawie $ 30 p'l i $ 63 p. 1 Statutu PZW, na wniosek Głównego Kapitanatu
Sportowego, Znząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

3.

Zatwierdza się,,Terminarz międzynarodowych i krajowych imprez sportowych Polskiego
Związkll Wędkarskiego na 2014 r.'' stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Udział umieszczonych w terminarzu zawodów międzynarodowych podlega oddzielnym
decyzjom władz Polskiego Związku Wędkarskiego, indy.widualnie dla każdej reprezentacji.

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego upoważnia kol. Mirosława Iwańskiego
Wiceprezesa ds. Sportu i Młodzieży do dokonywania ewentualnych korekt ',Terminarza
międzynarodowych i kĄowych imprez sportowych PZw na2014 t;'

Uchwała wchodzi w życte z dniem 01. stycznia 2014 r.

1.

wi..pr.r.fic PZw
ds. Sportu iĄ{odzieĘ

r,-"/,flu,*

P."r.*Lizc PZw
',''-...- ,s ,i
! Il,t.tt !\il r,,llił
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Dlonizv Ziemiebki



Uchwala Nr 3
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmian do ,,Zasad organizacji wędkarskiego spońu kwalifikowanego''
w Polskim Związku Wędkarskim

Na podstawie $ 30 p.l6 i $ 63 p. 2 Statutu PZW, na wniosek Głównego Kapitanatu
Sportowego, Zarąd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

$1

W ,,Zasadach organizacj i sportu wędkarskiego'' Polskie go Związku Wędkarskiego
w częściach I' II' n i IV dokonuje się zmian postanowień w brżmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.

$2

Wprowadzone zmiany postanowień w częściach I, II, n i IV stanowią tekst jednolity Zasad
organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego.

$3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r.

, 
--\"',$ zG P1w

-Łlilił[l \TionĘ Ziemiecki



Uchwała Nr Q
Zarządll Głównego Polskiego Związka Wędkarskiego

z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie rozliczania sportowych imprez krajowych organizowanych przez Polski Związek
Wędkarski.

Na podstawie $ 30 p.l i $ 63 p. l Statutu PZW Zarząd Główny Polskiego Z.'/lązku
Wędkarskiego uchwala:

1. obowiązek rozliczania sportowych imprez krajowych organizowanych przez Polski
Związek Wędkarski na arkuszu kalkulacyjnym opracowanym przez Biuro ZG PZw l
Zespół Sportrr i MłodzieĘ, który jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

Termin rozliczenia nie moŹe przebaczaó 4 tygodni od daty zakoiczenia imprezy
sportowej. Do rozliczenia naleŻy załączyć kopie wszystkich dokumęntów księgowych
(faktury' rachunki, Umowy Zlecenia itp.). organizatorowi przysługuje prawo do
zaIrzymania na działalność 10% zysku po rozliczeniu imprezy sportowej.

Jednocześnie zobowiązuje się okręgi PZW, które organizowały imprezy na podstawie
Terminarza Imprez w 2013 roku, do przesłania rozliczeń do dnia 3l stycznia 2014 roku.

Uchwała wchodziw życie z dniem jej podjęcia

)

wiceprezes La rr*
ds. Spońu i|filoazlety

rnri.o.luĄnrn
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Uchwala Nr ?
Zarządtl Głównego Polskiego Z:w iązku Wędkarskiego

z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwaĘ nr 22l Zarządu Glównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z 31 sierpnia 2013 r.

Na podstawie $ 30 pkt 11 Statutu PZW i Uchwały XXX KZD PZW w sprawie Zasad zwrotu
kosztów podróży i wypłaty diet członkom Po1skiego Związku Wędkarskiego, pełniącym funkcj e

społeczne lub wykonującym zlecone zadania statutowe, uchwala się co następuje:

l. $ 3 pkt 7 podpunkt 2 i 3 Uchwały nr Ż2l Zarządu Głównego PZW z dnia 31 sierpnia
20|3 r. przyj muje brzmienie zgodne z zapisami wynikającymi z uchwały XXX
Kraj owego Zjazdu De|egatów PZW $ 2 pkt 2 t 3 .

2. Uchwała wchodzi w Życie z dniem 1 stycznia 2014 r'

ńniży Ziemiec



Uchwała Nr ó
, 

"^ 
u, -łł łł|u\f 'tł*ffi . u"."
z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwal Prezydi um Zarządu Głównego PZW

Na podstawie 6 3l ust. 2 Statutu PZW' Zarząd Główny PZW:

l. Zmienia Uchwalę nr 2:- dodaje w pkt 4 ..W
urp.u.'"ńdli.,"ioiut,
- zmienia Załącznik nr l pkt 4 tabeli na ,.l ,5 i ó,,.

Urvzględniając powyŻsze zmiany Zatwietdza uchwały Prezydium ZC) PZW nr od

być

&
ldo

3. Uchwała wchodzi w Życie zdniem porljęcia.

DionĘ Ziemiecki



Uchwala Nr *
Zarządu Glównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie wymiaru ochronnego okonia łowionego w zawodach spońowych z cyklu
Grand Prix Polski w wędkarstwie podlodowym

Na podstawie $30 p.l1 statutu PZw, na wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego, Zarząd
Główny Polskiego Związkl Wędkarskiego uchwala:

Zniesienie wymiaru ochronnego okonia w zaułodach sportowych z cyklu Grand Prix Polski
w wędkarstwie podlodowym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i obowiązuje do odwołania.

Członek Prezydium zG PZv,t
ds. ochrony i wód

DionĘ Ziemiecki



Uchwala Nr #
Zarządll Glównego Polskiego Ztł iązku Wędkarskiego

z dnia 13 grudnia 2013 roku

w sprawie ustalenia skladu reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata
w wędkarstwie podlodowym - Bialoruś 2014

Na podstawie $30 p.16' $ 7 p. l0 i $ 63 p. 3 statutu PZW, na wniosek Głównego Kapitanatu
Spońowego' Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

Skład reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie podlodowym

L Tomasz Nysztal
2. Robert Florczak
3. Paweł Gałaj
4. Marcin Majewski
5. Zbigniew Maciejewski
5. Dariusz Jankowski
7. Sławomir ZołądŹ
8. Krzysaof Zakzewski
9. Piotr Kowalęwski
10. Artur Szczygieł

Uchwała wchodziw Życie z dniem jej podjęcia.

zawodnik
zawodnik
zawodnik
zawodnik
zawodnik
zawodnik
zawodnik
trener/zawodnik
kierownik
kierowca

t
DionĘ Ziemiecki



Uchwała nr 4
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie rozszerzenia składu kadry narodowej w wędkarstwie podlodowym na rok
2014.

Na podstawie $30 pkt 16, $63 pkt 3 i 8 Statutu PZW, zgodnie z pkt Ż.2, pkt 2'3 i pkt 2'7
,,Zasad powoły"warria kadr narodowych'', na wniosek trenera i za akceptacją cKS, Zarząd
Główny Polskieg o Związku Wędkarskiego uchwala:

1.
$l

Powofuje kolegę Sławomira Zołędzia w skład kadry narodowej w dyscyplinie
wędkarstwa podlodowego na rok 2014'

s2
Uchwała wchodzi w Ącie z dniem jej podjęcia.

Wicep/ezes
ds. Spońu (r|flodzietł

I

Mirosław xwański/)



Uchwała Nr ./ (]
Zarządu Glównego Polskiego Związku Wgdkarskiego

z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie powoływania kadr narodowych w dyscyplinach spońu wędkarskiego na
2014 rok.

Na podstawie $30 p.l oraz $63 p.3 Statutu PZW, zgodnie z pkt 2.3 i pkt 2.10 ,,Zasad
powoływania kadr narodowych'', Zarząd, Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

1. Skład kadr narodowych w dyscyplinach sportu wędkarskiego na rok 2014, stanowi
załącznik do niniej szej uchwały.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem 01 stycznia 2014 roku.2.

j:ą

Wiceprezes



Uchwała nr l1
Zarządu Glównego

Polskiego Zw iązku Wędkarskiego
z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian zapisów w załączniku nr 3 do UchwaĘ nr 220 Zarządll Głównego

Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 3l sierpnia 2013 r.

$l

Zarząd Główny na podstawie $ 30 pkt 9 i 1 1 Statutu PZW:

- zmienia Tabelę składek i opłat za wędkowanie rv roku 20l4 w Gospodarstwie

Rybackim PZW w Suwałkach poprzez zmianę zapisów' dotyczących Trollingu

- zmienia Zasady Wędkowania w pkt. 1 .

s2

W załączeniu Załącznik nr 3 po zmianach.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

$2

Skarbnik

Zbign

.'t
L
),

Ziemiecki



Załącznik nr 3

Tabela skladek i oplat za wędkowanie w roku 20l4
w Gospodarstwie Rybackim PZi|N w Suwałkach

* - Składka _składka na ochronę i zagospodarowanie wód PZW.

Zasady wedkowania :

l. Wędkujących obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW z wyjątkiem
wędkowania z łodzi, które dozwolone jest od 0l maja do końca roku. obowiązuje
zakaz wędkowalria z łodzi w porze nocnej, tj' rv okresie od jednej godziny po
zachodzie słolica' dojednej godziny przed wschodem słońca'
2. Połów całoroczny obejmuje okres od l stycznia do 31 grudnia 20l4 r'
3. Składki i opłaty całoroczne na wszystkie jeziora' jak i składki oraz opłaĘ okresor.ve'
upoważniają do połowu na wszystkich wodach Gospodarstwa z wyłączeniem łowisk
specjalnych, na których obowiązują odrębne opłaty licencyjne i regu|amin
wędkowania.
4. Składki i opłaty całoroczne na jedno jezioro upoważniają do połowu na rzekach.
ciekach bezpośrednio łączących się z danym jeziorem (odpływ' dopĘw).

RoDzAJ PoŁowu zRzf,szENt w Pzw NIEZRZESZENI

CAŁoROCZNY: Skladka * Oplata
Wszystkie ieziora - bez trolingu 240.00 400,00
wszystkie ieziora _ pełna i60,00 ó00.00
Wszystkie ieziora - bez trolingu ulga 50olo 120,00
Wszystkie ięziora _ pełna - ulga 50olo 180.00
wszystkie ieziora _ bez trolingu ulsa 7 50ń 60.00
Wszystkie ięziora _ peŁna - u|ga 7 50ń 90,00
Jedno lezioro - bez trolingu 180.00 J r0.00
Jedno iezioro _ pełna 210,00 465,00
Jedno iezioro - bez trolinsu ulga 500/o qn 00
Jedno iezioro _ pełna _ ulga 509/o 135,00
Jedno jezioro bez trolingu ulga 7570 45,00
Jedno iezioro _ pełna - uląa'I 5%o 67.00
Jedno jezioro - socjalna 60,00
oKRESolłf:

I - dniowa z trolingiem 24.00 27 .00
| - dniowa bez trolingu ló'00 18,00
3-dniowaztrolingiem 57,00 ó6'00
3 - dniowa bez trolingu 38,00 44,00
7 dniowa z trolingiem 105.00 150.00
7 dniowa bez trolingu 70,00 r00,00
l4 dniowa z trolingiem ló5'00 225.00
l4 dniowa bez trolingu r 10,00 rs0,00
30 dniowa z trolingiem 225,00 300,00
30 dniowa bez rrolingu 150.00 200.00



Ż
5. Składki i opłaty okresowe i całoroczne, za wyjątkiem
upowżniają do połou u z lodzi. spinningu.
6. Do składek okresowych nie stosuje się u|g.

ulgi:
. Członek Honorowy PZW oraz członek do |at l6-tu
C odznaczony złotą odznaką PZW z wieńcami

7. Składka socjalna upoważnia do połowu wyłącznie z brzegu na jednym.jeziorze lub
rzece bez prawa użycia spinningu. Składka socja|na przysługuje młodziezy do |at l8,
emer}tom ( mężczyźni po 65 roku zycia, kobiety po 60 roku Ącia), inwalidom
całkowicie niezdolnym do pracy.
8. Za okresjednego dnia uważa się czas od godz'0.00 do godz.24.00. opłaty 3, 7' l4 i
3O_dniowe dotyczą ko|ejno następujących po sobie dni.
9. Do składek całorocznych, dla wszystkich członków PZW, stosuje się następu.jące

składki socialne.i,

- 100o/o

-75V.
. odznaczony srebrną i złotą odznaką PZw oraz członek PZW do lat l 8_tu - 50 %.
l0.Na terenie działania Gospodarstwa składki i opłaty przyjmują wyĘpowane sklepy
wędkarskie, skarbnicy kół PZW (wg wykazu), Zakłady Rybackie w olecku,
Suwałkach' Węgorzewie i Rucianem-Nidzie.

Składek iopłat okresowych l_ i 3- dniowych dokonywać można także wykupu.jąc
zezwolenie poprzez stronę intenretową www.pzw.suwalki.com.pl z zaznaczćnieln
okresu. klórego dotyc4 polórł.
Do wędkowania na podstawie e-zezwolenia konieczne jest posiadanie w czasie
połowu:
_ wydruku potwierdzenia prz elewu z zaznaczeniem danych wędkującego i terminu

połowu ( nie dotycry płatności kartą kredytową)'
- druku e-zezwolenia, pobranego ze strony internetowej Gospodarstwa,
- karty wędkarskiei.

ll. Wykaz wód' na które obowiązują powyższe składki i opłaty w załączeniu (bez
łowisk specjalnych, jezior: Wiartel_Prrylasek i Lemięt).

12. Wędkujących na wodaclr Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb wydawanego razem z zezwoleniem'
Zwrot wypełnionego przez wędkującego Ęestru połowów _ w Zalładach
Rybackich PZW lub w punktach sprzeda4.

13. Na łowiska specjalne j. Wiartel-Przylasek i Lemięt obowiązują oddzielne opłaty i
regulaminy.

REGULAMIN PoŁowÓw WĘDKARSKICH
w ŁowIsKU SPECJALNYM JEZIoRA WIARTEL _ PRZYLASEK

w 2014 r.

l. W ciągu jednego dnia wędkarskiego (od wschodu do zachodu słońca)'
dopuszczalny jest odłów dwóch sŹuk szczupaków o wymiarze osobniczyń
powyżej 50 cm, jednej trocijeziorowej o wymiarze osobnic4lm powyżej 50 cm i
jednego suma w wymiarze osobniczym powyżej 70 cm.
Ryby przeznaczone do Zabrania należy rvpisaó do rejestru połowów bezpośrednio
po ich odłowieniu i mogą być przechowywane w siatce zgodnie z Regulaminem
Amatorskiego Połowu Ryb.



2.
t.

3

Nie wprowadza się ograniczeń ilościowych na pozostałe gatunki
poławiane wędkami spławikowymi (dopuszczalne dwie wędki spławikowe przy
połowie z łodzi i brzegu) z naturalną przynętą lub spinningiem (wraz z trollingiem)
do limitów okreśIonych Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb'
Wprowadza się wymiar ochronny okonia do l5 cm i węgorza do 50 cm.
W odniesieniu do pozostałych gatunków ryb ma zastosowanie Ustawa o rybactwie
śródlądowym i Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
Zakazane są metody połowu na żywą i martwą rybę.
Wędkujących obowiązuje prowadzenie dziennego rejestru połowólv. Druk rejestru
wydany zostaje przy zakupie licencji. Zwrot wypełnionego przez wędkującego
rejestru połowów - w ośrodku Wczasowym MPT Wiartel'
Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 0l maja do końca roku W Łowisku
Specjalnym wiartel obowiąZuje zakaz wędkowania w porze nocnej:
z łodzi i z pod lodu.
osobom naruszającym Regulamin Łowiska zostaje cofnięta licencja bez
odszkodowania. W przypadkach naruszenia postanowień Ustawy o rybactwie
śródlądowym, sprawca przestępstwa zobowiązany jest do naprawienia szkody na
drodze ugodowego naprawienia szkody lub poprzez postępowanie sądowe z
wniosku do Sądów Powszechnych.
Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty Wędkarskiej za wyjątkiem
cudzoziemców.

wYsoKoŚc oPŁAT LICENCYJNYCH w 2014 r.
JEZIORO WIARTEL - PRZYLASEK

I. Oplata jednodniowa :

- Z brzegu lub z lodu - 25 zł
- Złodzi- 35 zł

II. oplaĘ trzydniowe:

4.

6.

5.

7. Wędkowanie z lodu dozwolone jest tylko jedną wędką podlodową uzbrojoną w
spławik lub mormyszkę.
Zakazuje się używania błystki podlodowej.
obowiązuje również w tym okresie zakaz połowu na rywą i martwą rybę.
Pozostałe zasady analogicznie jak w okresie rvędkowania,,po lvodzie''.

8. Młodzież do lat l4_tu może wędkowaó rv ramach dziennego limitu swego
opiekuna bez dodatkowych opłat.

9. opłaty i składki wędkarskie wniesione przez wędkującego na wody okręgów
PZW czy Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, nie uprawniają do
wędkowania w Łowisku Specjalnym jeziora Wiartel - Przylasek.

.

Uprawnienia do połowu ryb ma wyłącznie osoba, która nabyła licencję na połów
na Łowisku Specjalnym jeziora Wiartel - PrzyIasek.
Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.O." do 24"".

10.



- Z brzegll lub z lodu _ 60 zł
- Z łodzi - 80 zł

III.oplaĘ7-dniowe:
- Z brzegu lub z lodu - 120 zł
- Z łodzi- l70 zł

IV. oplaĘ 14 - dniowe:
- Z brzegu lub z lodu - 150 zł
- Złodzi - 300 zł

UWAGI :

1. opłata za wędkowanie w łowisku specjalnym Wiartel - Przylasek nie
upoważnia do wędkowania w innych łowiskach i odwrotnie.

2. obowiązuje zakaz połowu szczupaka od 1 stycznia do 30 kwietnia.
3. Wymiar ochronny szczupaka wynosi do 50 cm długości, okonia do l5 cm.
4. obowiązuje zakaz stosowania błystki podlodowej.
5. obowiązuje ,,Regulamin Połowów na łowisku specjalnym jez. WIARTEL -

PRZYLASEK".

Licencje wędkarskie na jez. Wiartel można nabyć w:

1 . Biurze Zakła l Rybackiego PZW Ruciane Nida, ul. Rybacka 7.
2. Bivze Zakładl Rybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10.

3. ośrodku Wczasowym MPT ,,Hotel _ Camping'' '12-2I4 Wiartel k/Pisza
(czynny cały rok) tel' 0 8'I 1424-01-01.
Sklep Wędkarski ',ARA'' 

_ Pisz 
' 
Młodzieżowa 18.

Sklep Wędkarski Ambroziak Andrzej, Warszawa, ul. Twarda 42, 00-831
Warszawa, rel. 501 1 67 440

REGULAMIN PoŁowÓw WĘDKARSKICH
w ŁowIsKU SPECJALNYM JEZIoRA LEMIĘT

w 2014 r.

l. W ciągu jednego dnia wędkarskiego (od wschodu do zachodu słońca)'
dopuszcza|ny jest odłów dwóch sauk szczupaków albo dwóch sŹuk sandacza
(łączna ilośó wymienionych ryb nie może przekroczyć dwóch sztuk) o wymiarze
osobniczym powyżej 50 cm.

4.
5.
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wYsoKoŚC o-ŁŁ4T LICENCYJNYCH w 2014 r.JEZIoRo LEMIĘT
I. opłata jednodniowa :
- Z brzegu ]ub z lodu - 25 zł
- Z łodzi- 35 zł

II. opłaty trrydniowe:
- Z brzegu lrrb z lodu - 60 zł



- Złodzi - 80 zł

III.oplaĘ7-dniowe:
- Z brzegu lub z lodu - 120 zł
- Z łodzi- 170 zł

IV. opłaĘ 14 - dniowe:
- Zbrzegu lub z lodu - 150 zł
- Złodzi - 300 zł

V' opłata całoroczna
- Z brzegu lub z lodu - 350 zł
- Z łodzi - 500 zł

UWAGI:
l.opłata za wędkowanie w łowisku specjalnym Lemięt nie upoważnia do

wędkowania w innych łowiskach i odwrotnię.
2.obowiązuje zakaz połowu szczupaka od 1 stycznia do 30 kwiętnia.
3.obowiązuje zakaz połowu sandacza od 1 stycznia do 3l maja.
4'Wymiar ochronny szczupaka i sandacza lvynosi do 50 cm długości,

okonia do 15 cm.
5.obowiązuje .,Regulamin Połowów na łowisku specjalnym jez.

..LEMIĘT''.

Licencje wędkarskie na jez. LEMIĘT można nabyć rv:

1.Biurze Zakładu R1'backiego PZW rł' Węgorzeił'ie. ogonki 14.

2.Biurze Zakładu R;'backiego PZW Suwałki' ul. M. Konopnickiej l0.
3.Sklep Wędkarski Ambroziak Andrzej. Warszar.va, ul. Twarda 42, 00-831

Warszawa. tel. 501 167440



Uchwała Nr 12

Zarządu Glównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika Zarządu Głównego PZW d.s. polączenia Okręgu
Plocko_Wloclawskiego i okręgu Mazowieckiego PZW

Na podstawie $ 30 p.l0 i 21 Statutu PZW oraz w związku z uchwałą nr 229 ZG PZW z dnia
5 puŹdziemlka 2013 r.' Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego:

1. Ustanawia kol. Waldemara Waleszkiewicza pełnomocnikiem Zarządtt Głównego Polskiego
Związkll Wędkarskiego do spraw połączenia okręgu Płocko-Włocławskiego PZw
z okręgiem Mazowieckim PZW.

Ż. Udziela kol. Waldemarowi Waleszkiewiczowi pełnonocnictwa:
- do dokonywania w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego czynności faktycznych

i prawnych zrł'iązanych z połączeniem w/u' okręgów. rł'ynikających z uchwały nr 229 ZG
PZW z dnia 5 paŹdziemika 20l3 r.:

- do reprezentowania Polskiego Zrł,iązku Wędkarskiego rł' postępowaniach administracyjnych
dotyczących spraw maj ątkorr'1'cl-r. rv tym do składania w tych postępowaniach wniosków
o dokonanie zmian u' zakresie rejestracji , ewidencjonowania oraz do podpisania
sprawozdania fi nansow'ego okręgu Płocko-Włocławskiego za rok 2013;

- do uczestnictwa lv czynnościach zdawczo - odbiorczych przy przekazywaniu mienia
ruchomego i środkólł' finansowych z majątku okręgu Płocko-Włocławskiego PZW na

majątek okręgu Mazorvieckiego PZW oraz podpisywania sporządzonych w związku z tymi
cz1 nnościami dokunlentów.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem je.i podjęcia.3.

'Bedyński


