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I. DZIAŁALNOŚĆ   ORGANIZACYJNA 
  

 I.1. Działalność Prezydium i Zarządu Okręgu. 
 

   Zarząd Okręgu w 2020 roku realizował zadania  przyjęte w 

planie pracy w warunkach licznych obostrzeń wprowadzanych 

przez rząd na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112) w związku 

z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa Covid 19.  

W związku z powyższym zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa 

skupiono się na pracy i działalności w trybie zdalnym. Udało się 

odbyć 5 posiedzeń Prezydium Zarząd Okręgu jak również 

pięciokrotnie obradował Zarząd Okręgu. 

Tematyka posiedzeń to: 

 kampania sprawozdawcza w kołach 2019/2020; 

 zatwierdzenie planu pracy Prezydium i Zarządu Okręgu na 

rok 2020; 

 zatwierdzenie planów pracy Komisji Problemowych na rok 

2020; 

 zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2019; 

 zatwierdzenie budżetu Okręgu i kół oraz planu zarybienia 

wód ON na rok 2020; 

 współpraca Społecznej Straży Rybackiej z Państwową Strażą 

Rybacką i Policją; 

 analiza uchwał i wniosków zgłoszonych w trakcie zebrań 

sprawozdawczych kół za rok 2019; 

 przygotowanie imprez sportowych szczebla okręgowego;  

 współpraca z władzami samorządowymi w zakresie dzierżawy i 

zagospodarowania  wód oraz organizacji imprez sportowych i 

rekreacyjnych; 

 przygotowanie regulaminu konkursu plastycznego, turnieju 

wiedzy ekologiczno-wędkarskiej dla dzieci i młodzieży 

szkolnej;  

 podział i zatwierdzenie wniosków na odznaki związkowe; 



 zatwierdzenie wniosków o nadanie medalu honorowego „Za 

zasługi dla Okręgu Nadnoteckiego PZW”; 

 nadzorowanie prowadzonej gospodarki rybackiej; 

 uwłaszczenie majątkiem ogólnozwiązkowym; 

 skalkulowanie i zatwierdzenie wysokości składek okręgowych 

na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2021; 

 podsumowanie i ocena prac rejonów współdziałania kół  

w Okręgu; 

 współpraca międzyokręgowa w tym zawarcie porozumień 

międzyokręgowych w sprawie wzajemnego honorowania 

składek okręgowych;  

 pozyskanie środków unijnych w ramach Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze”; 

 realizacja wniosków i uchwał podjętych na XII OZD i XXXI 

KZD; 

 ocena sezonu sportowego 2020; 

 zatwierdzenie kalendarza okręgowych imprez sportowych na 

rok 2021; 

 opracowanie i zatwierdzenie Regulaminu Amatorskiego 

Połowu Ryb obowiązującego na wodach użytkowanych przez 

Okręg Nadnotecki PZW w Pile;  

 ocena pracy kół z dziećmi i młodzieżą; 

 ocena pracy komisji problemowych; 

 nadzór i ocena pracy Biura przez Prezydium Zarządu 

Okręgu; 

 bieżące sprawy związane z działalnością Okręgu; 

 

Z okazji Jubileuszu 70 lecia PZW wystąpiono do Prezydenta RP 

z wnioskami o wyróżnienie długoletnich, aktywnych działaczy 

wędkarskich złotymi, srebrnymi i brązowymi Krzyżami Zasługi. 

W efekcie naszych starań wyróżnienia otrzymali: 

Srebrny Krzyż Zasługi – 1 kolega. 

Brązowy Krzyż Zasługi  – 6 kolegów. 

 

 

 



I.2. Stan organizacyjny. 

 

 Na dzień 31 grudnia 2020 roku Okręg Nadnotecki PZW  

w Pile zrzeszał 11858 członków (w tym 4 członków honorowych). 

Według podziału wiekowego członków zwyczajnych było 11274, 

młodzieży do lat 16 – 584 osoby. 

W porównaniu do roku 2019 nastąpił spadek o 475 

członków. 

 
Zmiany w poszczególnych grupach wiekowych były następujące: 

 
Tabela 1. 

 

Wyszczególnienie członków 

Lata 

2019 2020 

Ogółem 12333 11858 

Członkowie zwyczajni i honorowi 11741    11274 

Członek uczestnik 592 584 

 

Członkowie Okręgu Nadnoteckiego byli zrzeszeni w 67 kołach.  

Tradycyjne formy organizacyjne uzupełniają kluby sportowe 

zrzeszające sportowców wyczynowych i hobbystów. 

Są to: wielosekcyjny Nadnotecki Klub Sportowy PZW Piła, Klub  

„Bass” Piła, klub spławikowy „Paskuda” we Wronkach, „GELAM 

FISHING” w Chodzieży, spinningowy „Seaking” Czarnków i Klub 

Przyjaciół Połączonych, zrzeszający głównie muszkarzy. 

Zmiany stanu ilościowego członków w poszczególnych kołach 

przedstawia załącznik nr 1. 

 

I.3. Komisje problemowe. 
 

 W 2020 roku Okręgowa Komisja Odznaczeń przygotowała 

propozycję przydziału odznaczeń działaczom kół i władz 

okręgowych. Po akceptacji przez Zarząd Okręgu i na jego wniosek 

Główna Komisja Odznak przyznała działaczom ON następujące 

odznaczenia: 

     2 odznaki  złote z wieńcami, 

     15 odznak złotych, 



     20 odznak  brązowych, 

     37 medali „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”, 

     1  medal „Zasłużony dla PZW” 

 

Z okazji Jubileuszu 70 lecia PZW po akceptacji przez Okręgową 

Komisję Odznaczeń Zarząd Okręgu Nadnoteckiego przyznał 

długoletnim, aktywnym członkom naszego okręgu: 

  77 medali „Za zasługi dla Okręgu Nadnoteckiego” 

 

Działalność pozostałych Komisji zostanie omówiona  

w rozdziałach tematycznych. 

 

 I.4. Rejony współdziałania Kół. 

 

 Zarząd Okręgu Nadnoteckiego w celu prowadzenia ścisłej 

współpracy w zakresie organizacyjno-sportowej oraz w sprawach 

ochrony i zagospodarowania wód pomiędzy kołami  

a Zarządem Okręgu podtrzymał dotychczasowy podział kół 

okręgu na 8 rejonów współdziałania. Ponadto podział na rejony 

ułatwia prowadzenie szkoleń oraz wspomaga tworzenie 

właściwego wizerunku Związku w społecznościach lokalnych. 

 

 Sprawowanie pieczy nad rejonami powierzono Kolegom: 

 

1. Rejon pilski       - Ryszard  Dymek 

2. Rejon złotowski      - Krzysztof Łatko 

3. Rejon jastrowiecko-okonecki   - Jan  Węglowski 

4. Rejon wałecki      - Henryk Sieczka 

5. Rejon czarnkowsko-trzcianecki i Wronki - Robert Chojnacki  

                         we współpracy z Bogdanem Tomaszewskim 

6. Rejon chodzieski      - Henryk Witt 

7. Rejon wągrowiecki     - Piotr Tucholski 

8. Rejon wyrzyski      - Ryszard Rozpłoch 



  

I. 5. Współpraca międzyokręgowa. 

 

 Zgodnie z uchwałą programową XII Okręgowego Zjazdu 

Delegatów Zarząd Okręgu Nadnoteckiego w 2020 roku kontynuował 

współpracę międzyokręgową polegającą min. na wzajemnym 

honorowaniu składek okręgowych na zagospodarowanie i ochronę 

wód, współpracę w zakresie ochrony i zagospodarowania wód 

przygranicznych, działalności sportowej i organizacyjnej, podpisując 

na bieżący rok stosowne porozumienia. 

 Okręg Nadnotecki nadal działa w tzw. „Strefie I”, to jest 

w grupie Okręgów Polski północno – zachodniej: Słupsk, Zielona 

Góra, Jelenia Góra, Elbląg, Wałbrzych, Wrocław i Legnica. 

Uchwała Zarządu umożliwiła wszystkim wędkarzom z kraju, którzy 

wykupili zezwolenia w macierzystych okręgach skorzystanie 

z ulgowych składek w naszym Okręgu.  

Niezależnie od powyższych ustaleń zawarto porozumienia bilateralne 

na wody nizinne z okręgami w Sieradzu, Kaliszu, Gdańsku, Koszalinie, 

Częstochowie, Białymstoku, Bielsku–Białej, Szczecinie Bydgoszczy, 

Piotrkowie Trybunalskim,  Radomiu, Skierniewicach, Białej Podlaskiej, 

Kielcach, Tarnobrzegu, Katowicach i Toruniu.  

Podobnie jak w latach poprzednich obowiązuje porozumienie na 

obwody graniczne:  

z okręgiem poznańskim - rzeka Warta (obwody rybackie nr 7,8 i 

10), Wełna (obwód nr 9) oraz jez. Chojeńskie (Pustelnia) koło 

Wronek,  

z okręgiem bydgoskim - rzeka Noteć od śluzy Nakło-Wschód do 

mostu na drodze Gołańcz – Wyrzysk.   

Kontynuowana jest współpraca z Zarządem Okręgu PZW w Gorzowie 

Wlkp. dotycząca wspólnego użytkowania obwodu rybackiego rzeki 

Drawy nr 10. Od wielu lat współpraca ta polega na 50 %. partycypacji 

naszego Okręgu w kosztach utrzymania obwodu (czynsz dzierżawny, 

podatki, koszt zarybienia) w zamian za  umożliwienie łowienia w w/w 

obwodzie naszym wędkarzom, którzy wykupili roczną, pełną składkę 

okręgową na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym 

Okręgu.  



  

 I. 6. Okręg Nadnotecki w mediach. 

 

 Zarząd Okręgu Nadnoteckiego i zarządy kół współpracują na 

bieżąco z regionalną prasą, rozgłośniami radiowymi oraz lokalną 

telewizją. W wyniku takiej współpracy członkowie PZW zrzeszeni 

w naszym Okręgu byli informowani na bieżąco o problemach 

Związku, pracy Zarządu Okręgu i kół oraz o organizowanych 

imprezach sportowych i ich przebiegu. 

Regularne informacje ukazują się na łamach bezpłatnej gazety 

„Głos” ukazującej się w powiatach pilskim, złotowskim, 

czarnkowsko-trzcianeckim i chodzieskim. 

Ponadto problematyka wędkarska ma swoje stałe miejsce  

w tygodnikach Pilskim i Nowym, „Pojezierzu Wałeckim”, „Extra 

Wałcz” oraz „Aktualnościach Lokalnych” w Czarnkowie i Złotowie. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie zrealizowano 

planowanej imprezy okolicznościowej z okazji 70-lecia PZW. 

Jubileusz uhonorowaliśmy uczestnictwem w programie 

kulinarnym Smaki Wielkopolski reklamując w ten sposób ryby   

z naszych wód.  

  

 Zarząd Okręgu oraz większość kół (80%) posiadają  

własne strony internetowe bądź na portalu administrowanym  

przez ZG PZW, bądź na portalach społecznościowych. Strony  

są na bieżąco aktualizowane, tak więc docieramy również tą  

drogą do wielu wędkarzy internautów, zrzeszonych nie tylko   

w naszym Okręgu. 

 

I. 7. Praca z młodzieżą wędkarską w 2020 roku. 

  

Rok 2020 okazał się bardzo trudny dla działalności 

wędkarskiej w środowisku dzieci i młodzieży. Pandemia, która 

ogarnęła nasz kraj miała i nadal ma wielowymiarowy wpływ na to 

co dzieje się w  życiu naszego stowarzyszenia. Liczne 

ograniczenia związane z pandemią pokrzyżowały plany Rady ds. 

Młodzieży ON PZW poprzez odwołanie wielu imprez, m.in. XX 



Turnieju Wiedzy Ekologicznej i Wędkarskiej, Konkursu 

Plastycznego „Czyste wody zdrowe ryby”, zawodów wędkarskich 

młodzieży niepełnosprawnej, festynów i zawodów z okazji Dnia 

Dziecka, Speckursu dla Instruktorów młodzieżowych z dyscyplin 

rzutowych. Największą  barierę w działalności z młodzieżą 

wędkarską stanowiło zawieszenie zajęć lekcyjnych w szkołach, co 

doprowadziło do ograniczenia do minimum kontaktów z uczniami. 

 W związku z istniejącą sytuacją nie dziwi fakt, że liczba 

członków uczestników, a więc młodzieży do lat 16  

w porównaniu do roku 2019 zmniejszyła się o 8 osób (w 2019 – 

592, w 2020 – 584). 

Młodzież do lat 16 stanowi aktualnie 4,92% ogółu wędkarzy 

zrzeszonych w Okręgu. 

 Pracę w zakresie pozyskiwania młodzieży do naszego 

Związku ilustrują tabele 2 i 3: 

 

Tabela 2 

 

M-ce 

 

Rejon współdziałania 

 

Ogólna 

liczba 

członków w 

rejonie 

Liczba 

członków 

uczestników 

% 

uczestników 

do ogółu 

członków 

1 złotowski 

              

1604 

 

100 

 

6,23 

 

2 wągrowiecki 

 

449 22 4,90 

3 wyrzyski 

 

864 41 4,74 

4. jastrowiecko-okonecki 

 

948 

 

61 

 

6,43 

5. czarnkowsko – trzcianecki 

 

2805 

 

148 

 

5,28 

6. pilski 2757 139 5,04 

7. chodzieski 

 

1143 

 

42 

 

3,67 

8. wałecki 

 

1288 

 

31 

 

2,41 

 

 



 

 

Tabela 3 - koła które w 2020 r. przyjęły w szeregi PZW 

największą ilość członków uczestników: 

 

LP. Koło PZW Ilość 

przyjętych 

uczestników 

1.  Mirol 12 

2.  Trzcianka Miasto 11 

3.  Piła Podlasie 10 

4.  Złotów Miasto 10 

5.  Tuczno 9 

6.  Gwda Piła 9 

7.  Piła Pilanin 8 

8.  Złota Rybka 8 

9.  Lipka 8 

10.  Rogożno RCK 8 

11.  Zakrzewo 8 

12.  Chodzież 7 

13.  Złotów Karaś 6 

14.  Wałcz Miasto 6 

15.  Wyrzysk 6 

16.  Piła Nafta 6 

 

Kierując się powyższymi zestawieniami ilościowymi – do kół 

przodujących pod  względem  pracy z młodzieżą należą:  

Piła Podlasie, „Gwda” Piła, Wyrzysk, Chodzież, Kaczory, 

Szamocin,  „MIROL” Piła, Złotów Miasto, Mirol Piła, Delfin 

Okonek, Lipka, Jastrowie, MG Krzyż, Tuczno, Łobżenica, 

RCK Rogoźno, Wałcz Miasto, Trzcianka Miasto, Złotów 

Karaś, Zakrzewo, i Pilanin Piła. 

    

 Koordynację działań w pracy z młodzieżą sprawuje  

11 osobowa Okręgowa Rada ds. Młodzieży, pod kierownictwem 

Andrzeja Górnego z Koła PZW „Gwda” Piła. 



 

W związku z obostrzeniami w okresie pandemii  

Koła generalnie zrezygnowały  z organizacji  festynów i zawodów 

z okazji Dnia Dziecka z udziałem młodzieży szkolnej, miejscowej 

ludności i rodziców. Przestrzegając obostrzeń i zasad 

bezpieczeństwa ograniczono się do organizacji zawodów 

wędkarskich tylko dla członków Kół. 

 

Odwołano planowany na dzień 17 marca 2020 r. w Zespole  

Szkół Ekonomicznych w Pile XX Turniej Wiedzy  

Ekologicznej i Wędkarskiej, pod patronatem Starosty  

Pilskiego Pana Eligiusza Komarowskiego.   

 

30 maja 2020 r.  Rada ds. Młodzieży postanowiła odwołać 

konkurs plastyczny, ale wyróżnić autorów 2 prac które wpłynęły 

na konkurs „Czyste wody – zdrowe ryby” (z Jastrowia i 

Okonka).  Prace były  wyróżnione, dyplomami i upominkami. 

Nagrody zostały wysłane pocztą na adres uczestników konkursu. 

  

Zgodnie z postanowieniami  uchwały Okręgowego Zjazdu 

Delegatów ON PZW w Pile kontynuowano konkurs na 

„Najaktywniejsze koło Okręgu Nadnoteckiego w pracy  

z młodzieżą”. Za 2020 rok: 

 

I miejsce zajęło koło PZW Piła Podlasie opiekun Kol. 

Zenon Schulz,  

II miejsce koło PZW Gwda Piła – opiekun Kol. Andrzej 

Górny,  

III miejsce koło PZW Kaczory – opiekun Kol. Andrzej 

Rybiński,  

IV miejsce koło PZW  Osiek n/Notecią- opiekun Mariusz 

Kwaśniewski.  

Koła wyróżniono gratyfikacją finansową, dyplomami  

i statuetkami. 

 Na wniosek Przewodniczącego Rady Młodzieżowej ON, 

kierując się wnioskami z Kół PZW, Zarząd Okręgu od 2021 roku 



podniósł wysokość nagród finansowych dla Kół biorących udział w 

Konkursie. Nagrody finansowe wynoszą od 1000 zł do 400 zł. 

W roku 2020  w kołach naszego Okręgu działały 24 szkółki  

i kluby młodzieżowe (w tym 10 działających przez cały rok  

i 14 działających okresowo): „Gwda” Piła, Piła Podlasie, Wałcz 

Miasto, Lin Mirosławiec, Wyrzysk, Złotów Miasto, Wronki, 

Szamocin, Trzcianka Miasto, Jastrowie, Okonek terenowe, RCK 

Rogoźno, Wągrowiec, Łobżenica, Margonin, Kaczory i Chodzież, w 

tym 6 szkółek działających bezpośrednio przy szkołach 

podstawowych. 

 Okręgowy Kapitanat Sportowy w 2020 roku zorganizował 

sześć imprez sportowych zaliczanych do „Grand Prix” Okręgu  

w kategorii: kadet U15 i junior U20. 

Pracę z młodzieżą koordynują i prowadzą przeszkoleni 

inspektorzy (29) i instruktorzy ds. młodzieży (62). 

 W dniach 11-14.08.2020 r. w Ośrodku Żeglarskim  

w Nakielnie udało się zorganizować warsztaty doskonalące dla 12 

Instruktorów szkolenia młodzieży wędkarskiej i kadry 

zaangażowanej w pracę z młodzieżą. W efekcie w roku 2020  

17 Instruktorów uzyskało uprawnienia Inspektorów szkolenia 

młodzieży wędkarskiej. W sumie w naszym Okręgu posiadamy 91 

Instruktorów i Inspektorów 

 

Tabela  4.   Kadra szkoleniowa. 

 

Wyszczególnienie 2019 2020 

Inspektor szkolenia młodzieży 

wędkarskiej 

12 29 

Instruktor szkolenia młodzieży 

wędkarskiej 

79 62 

  

 

 

 

 

 



  II.  SPORT  I  TURYSTYKA. 

 

 II. 1. Działalność sportowa. 

   

Rok 2020 okazał się bardzo trudny dla działalności 

sportowej.  Pandemia, która ogarnęła nasz kraj miała i nadal ma 

wielowymiarowy wpływ na to co dzieje się w naszym życiu. 

Wprowadzony stan pandemii związanej z wirusem Covid -19 

pokrzyżował wiele planów zorganizowania imprez sportowych. 

W związku z wieloma ograniczeniami i tak udało nam się 

zorganizować ogółem 261 imprez sportowych, w których 

uczestniczyło 4279 osób.  

W poszczególnych dyscyplinach  ilość imprez i zawodników 

kształtowała się następująco: 

 

Tabela 5. 

Dyscyplina 

wędkarska 

2019 2020 

Imprezy Uczestnicy Imprezy Uczestnicy 

Spławikowa 400 6924 198 3235 

Spinningowa 97 1721 42 650 

Muchowa 4 48 1 8 

Podlodowa 2 18 - - 

Rzutowa 3 54 1 18 

Morska 5 81 2 24 

Feeder 15 242 17 344 

W tym zawody 

mistrzowskie 

85 1544 41 735 

 

 Zarząd Okręgu organizował, jak co roku, zawody  

o Mistrzostwo Okręgu w dyscyplinie spławikowej, gruntowej.  

 Przodującymi kołami w propagowaniu sportu wędkarskiego w 

Okręgu są:  Złota Kaczka Piła, Chodzież, „Gwda” Piła, Jastrowie, 

Wągrowiec, Wałcz Miasto,   Wronki, „Philips” Piła, Delfin Okonek, 

Czarnków Miasto, Spławik Czarnków, Piła Podlasie, Złotów Miasto, 

Kaczory, Wyrzysk, Pilanin, MIROL Piła 



       Zgodnie z  kalendarzem imprez sportowych Okręgu odbyły 

się tylko: 

 Puchar Złotej Kaczki (Koło Złota Kaczka Piła), 

 Puchar Wójta Gminy Kaczory (Koło Kaczory), 

 Puchar Mirola 

 Puchar OKS 

 Mistrzostwa Okręgu 

 Puchar Koszyc 

 Puchar Podlasia 

 Puchar Kaczor 

 Puchar Przewodniczącego Rady ds. Młodzieży 

 Zawody Feederowe 

 

Z powodu ograniczeń w okresie pandemii Covid 19 następujące 

zawody wędkarskie zostały odwołane: 

 Puchar Burmistrza Chodzieży (Koło Chodzież), 

 Puchar Wójta Gminy Chodzieży (Koło Chodzież), 

 Drapieżnik Noteci (Koło Chodzież), 

 Lipień Drawy (Koło Wałcz Miasto), 

 Zawody Spinningowe „Jesień” (Koło Gwda Piła), 

 Międzyklubowe Zawody Muchowe (Koło Wałcz Miasto). 

 Zawody spinningowe o Puchar Wójta Gminy Drawsko (Koło 

Drawski Młyn). 

  „Drapieżnik Radunia” (Koło Wałcz Miasto), 

 

   W bieżącym roku efektem współpracy ze Starostwem 

Powiatowym w Pile było objęcie Patronatem Honorowym Starosty 

Pilskiego następujących przedsięwzięć sportowych 

organizowanych przez ON PZW: 

- zawody spławikowe młodzieży U15 i U20 w Młotkówku, 

- zawody spławikowe im J. Różańskiego, 

- zawody spławikowe Juniorów U20, Kadetów U15 i Kobiet 

- zawody spławikowe Młodzieży o Puchar Koszyc 

 



Zawody kończyły się wspólnym posiłkiem. Uczestnicy otrzymali 

nagrody i upominki ufundowane przez Zarząd Okręgu 

Nadnoteckiego oraz innych sponsorów. 

 

    Młodzież wędkarska również uczestniczy w imprezach 

sportowych objętych klasyfikacją „Grand Prix”ON. Indywidualne 

zawody młodzieży organizowane przez koła: Wyrzysk, Piła 

Podlasie, Kaczory i Gwda Piła. 

 

 

II. 2. Okręgowy Kapitanat Sportowy. 

 

 Kapitanat Sportowy kieruje sportem wyczynowym, 

towarzyskim i amatorskim na terenie Okręgu.  

OKS opracowuje i nadzoruje realizację kalendarza imprez 

sportowych, czuwa nad prawidłowym ich przebiegiem. 

OKS od wielu lat jest organizatorem zawodów spławikowych  

„im. Józefa Różańskiego” dla prezesów kół i działaczy Okręgu. 

 

W składzie Kapitanatu działa również Okręgowe Kolegium 

Sędziowskie w składzie: 

Przewodniczący  - Zbigniew Aniserowicz - „Philips” Piła 

Członkowie:        - Zbigniew Gogoliński   - Złota Kaczka Piła 

 - Jan Kołodziejski       - „Nafta” Piła 

        - Marek Kutyła       - Klan – Hucho  Piła 

Zadaniem Kolegium jest coroczna weryfikacja sędziów 

dyscyplin wędkarskich, prowadzenie szkoleń i egzaminów 

sędziowskich oraz   dobór składów sędziowskich na zawody 

szczebla okręgowego.  

W rok 2020 stan ewidencyjny sędziów dyscyplin wędkarskich 

w Okręgu nie zmienił się i przedstawia się następująco: 

 klasy krajowej   -   7 

 klasy okręgowej  -  57 

 klasy podstawowej  -  107 

Ogółem    - 171 

 



II. 3. Imprezy okręgowe - mistrzowskie. 

Tabela 6. 

 

Dyscyplina 

 

Kategoria 

wiekowa 

 

Zajęte  

m-ce 

Imię 

 i nazwisko 

zawodnika 

 

Koło  

Spławikowa Kadet 1 Kornel Marcińczyk Kaczory 

2 Patrycja  Wieczorek Złota Kaczka 

3 Nikola Biedroń Kaczory 

Junior 1 Kacper Lisowski Warta Wronki 

2 Sebastian Chara Jastrowie 

3 Mateusz Gacek Złota Kaczka 

Kobieta 1 Edyta Michalska Piła Podlasie 

2 Anna Szczepańska Piła Podlasie 

3 Julia Schulz Piła Podlasie 

Senior 1 Sławomir Kubiński Złotów Miasto 

2 Bartłomiej Rozental Nafta Piła 

3 Łukasz Wojna Kolejarz Krzyż  

Weteran 1 Grzegorz Drabowicz Pilanin Piła 

2 Mirosław Pacholak Złota Rybka 

3 Krzysztof Kowaluk Trzcianka Miasto 

Gruntowa Senior 1 Mariusz Krysiak Nafta Piła 

2 Łukasz Lachowicz Trzcianka Miasto 

3 Krystian Surma Krajenka 

 

Szczegółowe wyniki Mistrzostw Okręgu i zawodów 

zaliczanych do Grand Prix okręgowego  oraz wyniki punktacji „GP” 

Okręgu w poszczególnych dyscyplinach wędkarskich oraz grupach 

wiekowych są zawarte w odrębnym opracowaniu, które zostało 

przesłane kołom oraz przekazane członkom Zarządu Okręgu. 

 

    II. 5. Turystyka wędkarska. 

 

 Tabela 7. 

Rodzaj 

imprezy 

2019 2020 

Imprezy Uczestnicy Imprezy Uczestnicy 

Wycieczki 31 458 5 71 

Festyny 48 1628 11        417 

Obozy/biwaki 1 35 - - 



 

 W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii, 

turystyka wędkarska, organizacja wycieczek na wspólne 

wędkowanie, pikniki i festyny wędkarskie ograniczone zostały do 

minimum. 

 

       III. ZAGOSPODAROWANIE   WÓD 
  
III.1. Komisja d/s zagospodarowania i ochrony wód 
 

Uchwałą Zarządu Okręgu nr 8/Z/2017 z dnia 29 września 2017 r. 

została powołana Okręgowa Komisja do spraw zagospodarowania i 

ochrony wód.  W roku 2020 działała w niezmienionym składzie: 

 

przewodniczący  - Jacek Kwieciński 

sekretarz    -    Piotr Tucholski 

członkowie:   - Lidia Pirtań                                      

                              -   Andrzej    Moździerski 

                                    -      Robert Chojnacki 

                                    -      Tadeusz Kaczorowski 

                                    -      Bogdan Tomaszewski 

                                    -      Krzysztof Łatko 

                                    -      Antoni Nisiewicz 

                                    -      Ryszard Teodorowicz 

      

 W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii 

Coronovirusa 19 Komisja w powyższym składzie w roku 

sprawozdawczym  spotkała się dwukrotnie (6 lutego oraz 8 września). 

Tematyką posiedzeń było: 

-  opracowanie rocznych planów zarybienia, 

 analiza i rekomendowanie sposobu załatwienia wniosków z    

   Walnych Zebrań Kół, 

-  ustalenie cen materiału zarybieniowego oraz cennika ryb    

 monitorowanie przebiegu  zarybień, 

 przyjęcie założeń do ustalenia wysokości składek na     

   zagospodarowanie  i ochronę wód, 

 działalność Społecznej Straży Rybackiej, 



 rozpatrywanie bieżących spraw związanych z działalnością  

   Komisji. 

  

         Przy planowaniu zarybień Komisja uwzględniała następujące 

kryteria: obowiązkowe zarybienia wynikające z operatów rybackich na 

poszczególne obwody, ilość członków kół, faktyczną presję wędkarską, 

wymagane umowami użytkowania lub dzierżawy zobowiązania finansowe 

takie, jak czynsze i podatki oraz dochody z tytułu składek na ochronę i 

zagospodarowanie  wód. 

 

  Komisja utrzymywała stały kontakt z mediami, dbając o 

zamieszczanie bieżących informacji w lokalnych mediach.   

Podobnie jak w latach poprzednich raz w kwartale odbywały się  

spotkania z komendantami grup terenowych Społecznej Straży 

Rybackiej. 

Szczegółowe omówienie działalności Społecznej Straży Rybackiej 

zostanie przedstawione w rozdziale IV poświęconym ochronie wód. 

 

III.2.  Wody  użytkowane  przez  ON  PZW 

 

    Wody użytkowane przez nasz Okręg według stanu na  

31 grudnia 2020 r. to 4387,55 ha.  W porównaniu do ubiegłego roku 

powierzchnia wód zmniejszyła się o 51,55 ha.   

Z wykazu naszych wód zostały wykreślone jeziora Staw Młyński w 

Człopie, Bąk w Okonku, Małe Długie i Oczko w gminie Wałcz. W 

przypadku dwóch pierwszych jezior nie zostały przedłużone umowy 

dzierżawy, natomiast w przypadku jezior w gminie Wałcz umowy 

zostały rozwiązane z uwagi na położenie akwenów na terenie 

rezerwatu przyrody “Łowiska” i objęcie jezior zakazem prowadzenia 

połowów amatorskich. Po wielu latach do zasobu naszych wód 

powróciło jezioro Mleczne (Orzełek) w gminie Drawsko 

wydzierżawione Okręgowi przez Nadleśnictwo Potrzebowice. 

  

 Po wielu dyskusjach Zarząd Okręgu zadecydował o utrzymaniu 

statusu łowisk ochronnych: 



- “Połączone” utworzonego na wodach krainy pstrąga i lipienia (na 

odcinku od dolnej granicy obrębu hodowlanego Ośrodka w Zabrodziu 

do mostu drogowego Stara Łubianka – Krępsko na Piławie oraz od 

mostu drogowego poniżej drugiego Ośrodka Pstrągowego w Tarnowie 

do połączenia  z Piławą na Dobrzycy), 

- jezioro Żwirkowe w gminie Szydłowo (opiekun Koło Złota Kaczka   

  Piła), 

- jezioro Bukowo Duże (opiekun Koło Lubmor Trzcianka)     

 

 Stan posiadania wód przez Okręg na dzień 31 grudnia 2020 r jest    

 następujący:  

 

                wody  nizinne  -   4.010,96 ha 

                wody  górskie  -      351,44 ha 

                stawy    -        25,15 ha   

                Ogółem:                          4.387,55 ha,   

 

 

w  tym: 

 

                rzeki                         1.618,38  ha 

              jeziora                      1.988,73  ha 

              zb.zaporowe                755,29  ha 

                stawy                            25,15  ha 

 

Wody użytkowane przez Okręg stanowią własność publiczną i są 

dzierżawione od Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY 

POLSKIE  (Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy 

i Poznaniu)  - 3.448,49 ha, od Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa (dawniej Agencja Nieruchomości Rolnych) – 17,41 ha, 

od samorządów terytorialnych (gminy i starostwa) – 865,65 ha 

oraz od Lasów Państwowych -30,85 ha. 

 

Ogółem Okręg użytkuje 44 obwody rybackie: 34 pozostające   

w gestii Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Poznaniu (6)  



i w Bydgoszczy (28) oraz 10 będących w gestii samorządów (wody 

komunalne). 

 

Łączna liczba wód, na których Okręg prowadzi gospodarkę 

rybacką to 104 jeziora, 7 zbiorników zaporowych o powierzchni 

powyżej 20 ha oraz 19 rzek głównych, w tym 9 z odcinkami o 

charakterze górskim. 

 

 

III.3. Zarybianie i finansowanie zagospodarowania wód. 

 

 Zarybianie użytkowanych wód należy do statutowych zadań 

Polskiego Związku Wędkarskiego. 

Zarybianie wód Okręgu w 2020 roku było tradycyjnie finansowane 

ze składek na zagospodarowanie i ochronę wód, które wpłynęły na 

konto Zarządu Okręgu, środków państwowego funduszu na 

restytucję gatunków zagrożonych i rzadkich administrowanych 

przez Instytut Rybactwa Śródlądowego, darowizn oraz ze środków 

kół. 

                

 Pomimo obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną kraju 

w 2020 roku zarybianie wód było realizowane bez szczególnych zmian - 

zgodnie z planem opracowanym przez Komisję d/s zagospodarowania 

i ochrony wód zatwierdzonym uchwałą nr 3/Z/20 z 27 lutego 2020 r. 

  

Ograniczenia wynikające z pandemii miały niewątpliwy wpływ na 

sytuację finansową naszego stowarzyszenia. Zakaz uprawiania              

połowów amatorskich w I i II kwartale 2020 roku spowodował spadek 

liczby członków, co niestety miało wyraźne przełożenie na wysokość 

wpływów ze składek na zagospodarowanie i ochronę wód – osiągnięte 

przychody z tego tytułu były niższe od zaplanowanych. 

 

 

 

 

   



Tabela 8. 

 Wyszczególnienie 2019 

(wykonanie)  

2020 

       (plan) 

2020  

(wykonanie) 

Wpływy ze składek (zł) 1314479,79 1295418,00 1181888,04 

Koszty zagospod.wód 918890,47 1112716,00 965307,62 

Wartość zarybienia (zł) 496989,82 531090,00 536321,90 

Ilość: sztuki 3019000 3019000 3729780 

Ilość: kg 16139 15450 16979,30 

 

Reasumując: założony na rok 2020 plan zarybienia został 

zrealizowany w 100,98 %. (363.038,67 zł). Uzyskanie takiego 

wskaźnika osiągnięto dzięki zaangażowaniu środków kół i 

pozyskaniu materiału zarybieniowego w formie darowizn.  

      

W roku 2020 kontynuowano zasadę ograniczenia zarybień 

gatunkami karpiowatymi na rzecz ryb drapieżnych i reofilnych. 

 

Poniższe zestawienie obrazuje wartość materiału zarybieniowego w 

odniesieniu do grup gatunkowych porównawczo dla lat 2019 i 2020: 

 

Tabela 9. 

Grupa gat.  2019 

/wykonanie/ 

2020 

plan wykonanie 

Drapieżne 
 

45,08 % 61,69 % 53,96 % 

Reofilne 

 

12,20 % 11,74 % 8,41 % 

Karpiowate 

 

25,43% 14,53 % 25,39 % 

Łososiowate 

 

17,27 %  12,04 % 12,24 % 

 

  Z przedstawionego zestawienia wynika, iż w roku 2020 został 

utrzymany poziom zarybienia gatunkami drapieżnymi, rybami 

karpiowatymi spokojnego żeru oraz nieco zmniejszyło się zarybienie 

gatunkami łososiowatymi i reofilnymi. Nie wykonanie planu zarybienia 



w tej ostatniej grupie wynikło ze względu na brak materiału 

zarybieniowego brzany. Zarybienie tym gatunkiem będzie wymagało 

uzupełnienia w 2021 roku.  

Niewielki niedobór w odniesieniu do planowanego zarybienia gatunkami 

drapieżnymi wyniknął z braku na rynku narybku jesiennego  

szczupaka.  

 

 
Rysunek 1. Zarybienia w latach 2019 i 2020 

 

 

 
Rysunek 2 Udział grup gatunkowych w zarybieniach 2020 r. 

 

Analiza planu i realizacji zarybienia pozwala na stwierdzenie, iż obwody 

rybackie zostały zarybione w 96,8 %, natomiast wody poza obwodowe  



w 133,1 %. Większe od planowanego zarybienie wód stojących (poza 

obwodowych) osiągnięto dzięki zaangażowaniu środków własnych kół 

oraz uzyskaniu darowizn w postaci materiału zarybieniowego. 

  

Średnia wartość zarybienia jednego hektara użytkowanych 

przez ON PZW wód była wyższa niż w minionych latach i wyniosła 

122,23 zł przy planowanych 120,0 zł/ 1 ha.  

Łączna wartość materiału zarybieniowego wpuszczonego do obwodów 

RZGW wyniosła w roku sprawozdawczym 425712,07 zł, pozostałe 

wody zarybiono za kwotę 110609,83 zł. 

     

 Zakup materiału zarybieniowego u hodowców, z którymi Okręg 

jest związany umowami kooperacyjnymi był nadzorowany przez 

członków Okręgowej Komisji d/s zagospodarowania wód. 

Wszystkie zarybienia były przeprowadzane w obecności komisji 

zarybieniowych kół. W przypadku obwodów podległych RZGW     

w większości zarybień brali udział pracownicy tych urzędów, bądź 

podległych mu jednostek, pozostali właściciele wód (samorządy, 

Lasy Państwowe) byli każdorazowo informowani o terminach 

zarybień, ponadto otrzymali informację roczną o zarybieniach 

podległych im wód. 
 

Koszty zakupu i transport materiału zarybieniowego, 

ubezpieczeń oraz opłat z tytułu czynszu dzierżawnego i podatków 

w 2020 r. wyniosły łącznie 721912 zł i stanowiły 74 % nakładów 

na zagospodarowanie wód.  

Należy podkreślić fakt, że transport materiału zarybieniowego jest 

w 100 % realizowany samodzielnie przez Okręg z wykorzystaniem  

posiadanego osprzętu (samochód terenowy, baseny do przystosowane 

do przewozu ryb na żywo).  

 

Obciążenie z tytułu czynszów dzierżawnych jest bardzo 

zróżnicowane. Wysokość opłat za użytkowanie obwodów rybackich jest 

uregulowana rozporządzeniami w sprawie operatu rybackiego oraz  

konkursów ofert i wynosi od 0,1 do 0,5 decytony żyta za 1 ha 



użytkowanych wód. W przypadku jezior stojących opłaty są 

zdecydowanie wyższe sięgające często ponad 100 zł za 1 ha. 

Miernikami opłat dzierżawnych są ceny zbóż (pszenicy lub żyta),    

w kilku przypadkach opłaty określone są w złotych.  

Koszty dzierżaw w roku 2020 wyniosły w przypadku obwodów 

RZGW – 66295,04 zł, za pozostałe wody zapłaciliśmy 97758,94 zł, 

co daje odpowiednio 19,22 zł oraz 106,96 zł za 1 ha wód. 

 

Średnie obciążenie z tytułu czynszów dzierżawnych, podatków oraz 

ubezpieczeń w 2020 wynosiło 42,50 zł/ha i było wyższe niż w latach 

poprzednich co wynikało z podniesienia stawek podatku przez 

gminy, jak również z stosunkowo wysokiej ceny zbóż. 

 

 Podobnie, jak w latach poprzednich do wód naszego Okręgu 

trafił materiał zarybieniowy ryb łososiowatych i reofilnych finanso-

wany ze środków państwowych, a realizowany przez Instytut 

Rybactwa Śródlądowego w ramach wdrażania programu restytucji 

gatunków zagrożonych i rzadkich. 

 

Szczegółowe zestawienie zarybienia z państwowych środków:  

troć wędrowna    (smolty) -    20000 szt.   

łosoś                  (nar. letni) -    50000 szt.   

łosoś                  (smolty) -    26555 szt.   

 

Łącznie w roku 2020 wpuszczono ze środków państwowych 96.555 

szt. materiału zarybieniowego o wartości 162.665 zł.  

Dla porównania rok wcześniej zarybiono 10.000 szt. za kwotę 29000 

zł.  

  

 Szczegółowe rozliczenie kosztów zagospodarowania i 

ochrony wód w 2020 roku oraz tabele przedstawiające 

szczegółowe zarybienie poszczególnych rodzajów wód stanowią 

załącznik nr 2 do sprawozdania . 

 

 

 



III.3.2 . Zarybianie ze środków własnych kół. 

 

 W roku 2020 jedenaście Kół PZW naszego Okręgu zarybiło wody  

z własnych środków uzyskanych z dobrowolnych wpłat członków,        

z prowadzonej działalności gospodarczej bądź ze sponsoringu, dla 

porównania w roku 2019 zarybienia własne przeprowadziło trzynaście 

kół.  

Łączny koszt zarybienia ze środków kół wyniósł 33.512,08 zł, kwota ta 

pozwoliła na zakup 1.741,5 kg i 2000 szt. materiału zarybieniowego.  

Dla porównania w 2019 roku koła zakupiły 2.680 kg materiału 

zarybieniowego ośmiu gatunków ryb o wartości 34.219,92 zł. 

 

Koła prowadzące dodatkowe zarybienia to:   

 Trzcianka Miasto  – 5004,83 zł, 

 Człopa       -  4937,63 zł, 

 Złota Kaczka Piła  -  4579,10 zł), 

 Łobżenica   -  4494,00 zł, 

 Lubmor Trzcianka -  4331,25 zł, 

 Wronki   -  3930,00 zł, 

 Klan Hucho Piła -  2797,20 zł, 

 Klub „Połączone” -  2140,00 zł, 

 Gołańcz    -    560,00 zł, 

 Kaczory   -    299,78 zł, 

 Rapa Wałcz  -    283,50 zł. 

  

Zakupiono materiał zarybieniowy sześciu gatunków: 

lin, karp, karaś pospolity, szczupak, sandacz, lipień.    

 

Szczegółowe zestawienie zarybienia przeprowadzonego przez 

Koła w 2020 roku zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania. 

 

 

 

 

 

 



                IV. OCHRONA WÓD 

 

 IV.I.   Działalność Społecznej Straży Rybackiej   
 

    Społeczna Straż Rybacka w 2020 roku  podobnie jak  

w latach ubiegłych prowadziła swoją działalność na podstawie  

ustawy o Rybactwie Śródlądowym z 18 kwietnia 1985 roku i 

Rozporządzeniach  wydanych na jej podstawie a jej głównym 

zadaniem jest współdziałanie z PSRyb. w zakresie ochrony wód 

śródlądowych przed kłusownictwem rybackim. 

 

    Swoją działalnością ochronną obejmowała areał około 4400 ha 

wód będących w zarządzaniu Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile. 

Po ubiegłorocznej weryfikacji wśród jej członków działania 

prowadzone były przez 82 strażników zorganizowanych w 14 

grupach terenowych wyposażonych w sprzęt służący do kontroli 

jak; łodzie z silnikami spalinowymi, noktowizory, lornetki i latarki, 

który został zakupiony w latach ubiegłych ze środków unijnych 

pozyskanych poprzez wnioski składane w Lokalnych Grupach 

Rybackich działających na terenie naszego Okręgu i który w 

większości dobrze służy do dnia dzisiejszego.  

 

      Ubiegłoroczna pandemia Covid-19 spowodowała drastyczny 

spadek ilości kontroli z uwagi na wprowadzone ograniczenia i 

obostrzenia przez władze państwowe oraz zalecenia ON PZW Piła 

o ich ograniczeniu w obawie przed zachorowaniem na panujący 

wirus. Ma to również odzwierciedlenie w ilości wspólnych kontroli 

z Państwową Strażą Rybacką i Policją, które nie bardzo chciały 

angażować się w wyjazdy na wspólne kontrole co należy przyjąć 

ze zrozumieniem.  

      Pomimo tych obostrzeń i dość skromnych uprawnień 

wynikających z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym i Rozporządzeń 

wydanych na jej podstawie oraz Ustawy o ochronie danych 

osobowych w 2020 roku Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej 

naszego Okręgu przeprowadzili 144 kontrole w tym 13 

wspólnych: 



- z Policją  2,  

- z Państwową Strażą Rybacką  11. 

 

      Podczas prowadzonych czynności skontrolowano 132 

wędkarzy, w 7 przypadkach poinformowano i poinstruowano o 

zasadach obowiązujących na łowiskach t.j. Regulaminie 

Amatorskiego Połowu Ryb oraz obowiązku wypełniania i 

prowadzenia rejestru połowu ryb. 

      Poinformowano i poinstruowano z uwagi na fakt, że 

zmieniające się przepisy nie pozwalają SSRyb. na pouczanie i 

upominanie ponieważ jest to forma kary za popełnione 

wykroczenie, a SSRyb. nie posiada takich uprawnień. 

      Z kolei wprowadzona Ustawa o ochronie danych osobowych 

zabrania również strażnikom SSRyb. przekazywania informacji do 

Sądów Koleżeńskich kół PZW. Jedyna droga przepływu informacji 

to SSRyb.-PSRyb. oraz SSRyb. - Policja. 

       W drodze postępowania mandatowego przez uprawnione 

służby/PSRyb. i Policja/w wyniku wspólnych akcji 10 osób 

ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 2100 zł za 

wykroczenia przeciwko Ustawie o rybactwie śródlądowym a jedną 

sprawę za kłusownictwo rybackie/ wontony/ za pośrednictwem 

Policji przekazano do prokuratury.  Zabezpieczono również 

zastawiony przez kłusowników sprzęt bez ujawnienia sprawcy; 

- sieci/wontony/  -3 szt. 

 

         Wyróżniające się Grupy Terenowe SSRyb. to Grupy z 

Chodzieży, Tuczna, Jastrowia i Wałcza za co tym jak i pozostałym 

Grupom należą się słowa uznania i podziękowania za wkład na 

rzecz ochrony wód. 

       Z uwagi na pandemię Covid-19 nie odbyło się coroczne 

spotkanie z Komendantami Grup Społecznej Straży Rybackiej i 

Komendantami Państwowej Straży Rybackiej Posterunek w Pile i 

Posterunku w Wałczu podsumowujące roczną działalność 

Społecznej Straży Rybackiej  Okręgu Nadnoteckiego PZW Piła.   
    

 



IV.2. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem 
 

 Wśród wyznaczonych przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony 

Środowiska listy rzek przeznaczonych do bytowania ryb w 

warunkach naturalnych (wymóg UE) znajdują się zarówno  rzeki 

pstrągowe (Gwda z dopływami oraz Drawa z Bukówką), jak 

również cieki dla ryb karpiowatych (Warta i Noteć z dopływami).  

Z opracowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

dot. badań prowadzonych w roku 2010 wynika, że żadna z tych 

rzek nie spełnia wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska. Głównymi wskaźnikami degradującymi przydatność 

wód dla bytowania w nich ryb były azotyny i fosfor ogólny. 

W omawianym roku na terenie Okręgu stwierdzono jeden 

przypadek poważnego  zanieczyszczenia wód. W kwietniu 2020 r. 

została zatruta rzeka Wełna na odcinku Mieścisko – Wągrowiec, 

Sprawcą zatrucia była firma SERPOL z mieściska – producent 

środków czyszczących. Po negocjacjach firma przekazała 

Okręgowi kwotę 20000 zł na odtworzenie rybostanu rzeki.    

 

Aktualnie oczekujemy na zgodę RZGW w Poznaniu na 

przeprowadzenie dodatkowego zarybienia (wyższego niż zawarte 

w operacie rybackim).   

 

V. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA 

 

Okręg Nadnotecki PZW ul. Śniadeckich 136/4 64-920 Piła posiada 

statystyczny numer identyfikacyjny „REGON” : 570352387 oraz 

numer NIP 764-11-00-006. 

Przedmiotem działalności Okręgu Nadnoteckiego w Pile jest: 

 - działalność statutowa 

 - działalność gospodarcza obejmująca usługi Schroniska w 

Krzyżu . 

 

 

 

 



MAJĄTEK OKRĘGU 

 

 Okręg Nadnotecki PZW w Pile na dzień 31-12-2020 r. 

dysponował majątkiem o wartości  netto 2.562.288,62  zł na 

który składa się: 

 

1. Środki trwałe o wartości netto:       949.419,99 zł 

Grunty      -   221.206,28 zł 

Budynki i budowle   - 604.336,44 zł 

Urządzenia     -    7.252,27 zł 

Środki transportu    -   116.625,00 zł 

2. Zapasy      -   10,87 zł 

3. Należności i roszczenia  -   83.090,52 zł 

4.  Środki pieniężne    - 1524885,99 zł 

5.  Krótkoterminowe rozliczenia  

międzyokresowe                       -     4.881,25 

 

 W 2020 r. Okręg nabył ośrodek wypoczynkowy w miejscowości 

Zdbice od 1976 roku tworzony przez Koło przy PPZ w Pile, ponadto 

zrealizowano uwłaszczenie majątku ogólnozwiązkowego: działka w 

Płytnicy, Dom Wędkarza w Wałczu, siedziba koła Drawski Młyn 

oraz siedziba Koła Miejskiego w Złotowie. 

 

Wartość majątku ON PZW w Pile znajduje swoje pokrycie w 

funduszach własnych i zobowiązaniach, które są dużo mniejsze od 

stanów posiadanych środków pieniężnych i należności.  



Sytuacja ta zapewnia płynność finansową w realizacji zadań 

statutowych objętych budżetem PZW.  Nadwyżka budżetowa 

powoduje powiększenie funduszu na rok następny. 

 

WYNIKI FINANSOWE  W  LATACH  2019-2020 
 

 

ROK 

 

    2019 

      

     2020 

Przychody 

 

2.729.611,39 2.992.698,37 

Koszty 

 

2.460.764,28 2.522.402,43 

Wynik 

 

+ 268.847,11 + 470.295,94 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ  STATUTOWA 

 

Na dzień 31.12.2020 r. stan organizacyjny Okręgu Nadnoteckiego 

PZW w Pile wynosił 11.858 członków. 

 

Działalność statutowa jest finansowana z : 

 składek  członkowskich 

 składek na ochronę i zagospodarowanie wód 

 innych statutowych jak: wpisowe, opłaty egzaminacyjne 

 ponadto z wnoszonych przez członków wpłat dobrowolnych 

oraz uzyskanych dotacji przedmiotowych na zadania zlecone 

PZW i darowizn na rzecz Związku 

 



Z tytułu sprzedaży składek członkowskich uzyskano 945.325,00 z 

czego do ZG przekazano 94.532,50. w ZO pozostało 453.756,00, 

do dyspozycji  Kół przekazano 397.036,50 zł. 

 

Na finansowanie działalności związanej z zagospodarowaniem i 

ochroną wód wpłynęło 1.503.368,00 zł są to składki wpłacane w 

kołach PZW Okręgu oraz opłaty okresowe realizowane drogą 

elektroniczną. 

 

Do kosztów uzyskania działalności statutowej zaliczamy: 

 utrzymanie biura 

 amortyzację 

 wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 

 delegacje służbowe 

 koszty działalności sportowej 

 koszty zarybienia i ochrony wód 

 koszty transportu 

 usługi obce obejmujące koszty dzierżawy wód 

 podatki lokalne i opłaty 

 koszty obsługi organów statutowych (przejazdy działaczy, 

posiedzenia) 

 

Szczegółowe zestawienie kosztów i dochodów w Zarządzie Okręgu 

w poszczególnych rodzajach działalności obrazuje załącznik nr 4, 

natomiast w Kołach załącznik nr 5.  

Specyfikacja kosztów działalności związanej z zagospodarowaniem 

i ochroną wód prezentowana jest w poniższych zestawieniach: 

 



Wyszczególnienie kosztów na zagospodarowanie wód ZO 

2020r. 

  

1. Zakup materiału zarybieniowego  - 491.239,82 

2. Dzierżawy jezior i obwodów rybackich - 164.053,98 

3. Ubezpieczenie wędkarzy    -   16.526,00 

4. Wynagrodzenia osobowe    -  116.940,00 

5. Wynagrodzenia bezosobowe   -         14.710,06 

6. Narzuty na wynagrodzenia    -    20.757,93 

7. Delegacje       -      3.005,67 

8. Podatki        -           4.860,00 

9. Amortyzacja      -     63.059,90 

10.Zakup materiałów i usług    -   114.137,22 

     w tym : związane z otrzymaną dotacją               44.314,44  

11.Odpis na fundusz strefowy    -       8.500,00 

13.Pozostałe koszty            -       3.206,52

 Razem koszty           - 1.020.997,10 

 

Wyszczególnienie kosztów na ochronę wód ZO 

2020 r. 

 

1.Koszty transportowe     -     3.733,66 

2.Doposażenie SSR  /środki unijne/  -   27.961,14 

3. Amortyzacja      -     9.740,47 

3.Delegacje       -     7.444,84 

4.Wynagrodzenia osobowe i bezosob  -  108.062,90 

5.Narzuty na wynagrodzenia    -    15.993,56 

6.Siedziba       -      4.044,20 

7.Koszty administracyjne ochrony   -    18.686,05 

 Razem koszty      - 195.666,82 

    

Nadzór nad działalnością finansową jednostek organizacyjnych 

stowarzyszenia prowadzą komisje rewizyjne kół oraz Okręgowa 

Komisja Rewizyjna. Ocenę działalności Okręgu przez OKR 

załączono do niniejszego sprawozdania. 

 

 


