
     

       

Uchwała Nr 6/2022 
XXIX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Zielonej Górze 

z dnia 27 lutego 2022 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia programu działania na lata 2022-2025 

 

Na podstawie § 43 pkt 2 Statutu PZW, XXIX Okręgowy Zjazd Delegatów zatwierdza 

program działania Okręgu PZW w Zielonej Górze na lata 2022-2025, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

   Sekretarz Zjazdu         Przewodniczący Zjazdu 

 

          Tomasz Łuckiewicz               Robert Jędrysiak 

 

 

     Sekretarz Zjazdu         Przewodniczący Zjazdu 

 

         Marek Kaiser              Zdzisław Kowalski 



Załącznik do uchwały nr 6/2022 XXIX OZD z dnia 27 lutego 2022 

 

Program działania Okręgu PZW w Zielonej Górze na lata 2022-2025 

1. Działalność organizacyjna i finansowa Okręgu: 

1.1 Utrzymywanie składki na ochronę i zagospodarowanie wód na poziomie zapewniającym właściwe 

funkcjonowanie Okręgu w dziedzinie ochrony i zagospodarowania wód  

1.2 Utrzymać stan ilościowy członków na dotychczasowym poziomie, poprzez kontynuowanie zniżek  

w składkach dla kobiet i najmłodszych, w celu zachęcania całych rodzin do wspólnego spędzania 

czasu nad wodą z wędką 

1.3 Po wyjaśnieniu kwestii przejmowania obwodów rybackich przez Wody Polskie i związane  

z tym zagrożenia powrócić do zawierania porozumień dwustronnych i porozumienia Strefy I 

1.4 Kontynuować współpracę z Okręgiem Gorzów w celu stworzenia korzystnych warunków dla wędku-

jących w obydwu Okręgach 

1.5 Umacniać rolę Rejonów poprzez to, iż każdy Rejon ma swoich przedstawicieli w Zarządzie Okręgu, 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowym Sądzie Koleżeńskim 

1.6 Zabezpieczać rezerwy środków finansowych w budżecie Okręgu na kontynuację porządkowania 

spraw majątkowych Okręgu związanych z wykupem lub zmianą klasyfikacji gruntów. 

1.7 Doprowadzenie do obrotu bezgotówkowego poprzez wprowadzanie terminali w zainteresowanych 

kołach, przelewy środków za sprzedaż znaków bezpośrednio na rachunek Okręgu lub koła 

1.8 Umożliwienie wędkarzom opłacania składek drogą elektroniczną i pobieranie zezwoleń na telefon 

wraz z elektronicznym wypełnianiem rejestru połowu 

1.9 kontynuowanie wyposażania kół w sprzęt elektroniczny – komputery, w celu usprawnienia prze-

pływu informacji i dokumentów oraz aktualizacji bazy członków PZW 

1.10 aktualizacja bazy danych członków PZW na platformie wędkarz.pzw.pl w celu weryfikacji uprawnień 

1.11 kontynuowanie komunikacji z kołami drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty na serwerze 

PZW 

1.12 aktualizacja strony internetowej i zamieszczanie informacji z życia kół i Okręgu w social mediach 

1.13 Udzielać pomocy kołom i klubom wędkarskim w korzystaniu z dotacji i subwencji w ramach zadań  

i naborów ogłaszanych przez jednostki administracji państwowej lub jednostki samorządu teryto-

rialnego. 

1.14 Współpracować ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi propago-

waniem wędkarstwa jako czynnika współuczestniczącego w działaniach na rzecz rekreacji i rozwoju 

społeczności lokalnych. 

2. Sport: 

2.1 Kontynuować podnoszenie poziomu atrakcyjności zawodów wędkarskich organizowanych  

na szczeblu kół i Okręgu. 

2.2 Zobowiązać Okręgowe Kolegium Sędziów do przeprowadzania szkoleń połączonych z instruktarzem 

dla chętnych na sędziów wędkarskich oraz weryfikować już przeszkolonych, przekazywanie zmian  

w regulaminach okręgowych i krajowych w różnych dyscyplinach. 

2.3 Zobowiązać Okręgowy Kapitanat Sportu do uwzględnienia w kalendarzu imprez zawodów  

dla seniorów. 

2.4 Kontynuować uwzględnianie w budżecie sportu środki finansowe na wymianę i uzupełnianie wypo-

sażenia niezbędnego do organizacji zawodów wędkarskich a także na stroje reprezentacyjne z logo-

typem Okręgu. 

2.5 Utrzymać w kontynuacji precyzyjne określanie w Regulaminie Okręgowego Funduszu Sportu Kwali-

fikowanego rodzaje kosztów pokrywanych ze środków Okręgu oraz grupę osób uprawnionych do 

korzystania z tego funduszu. 



2.6 Podjąć próby przystosowania łowisk w celu ułatwienia organizację zawodów wędkarskich. 

2.7 Kontynuować działania w celu zwiększenia udziału sponsorów w organizacji zawodów, celem czę-

ściowego odciążenia budżetów kół i Okręgu lub dodatkowego uatrakcyjnienia imprez sportowych 

PZW. 

2.8 Podjąć próbę powrotu do organizacji zawodów MASTERS na uroczyste zakończenie sezonu. 

2.9 Przeanalizować ponowne wprowadzenie bonów jako nagrody na zawodach, a uzyskane upusty od 

wybranego sklepu wędkarskiego przeznaczyć na nagrody do losowania. 

2.10 Zobowiązać Okręgowe Kolegium Sędziów do zabezpieczenia sędziów (wagowy, miarowy)  

na zawody wędkarskie we wszystkich dyscyplinach. 

3. Praca z młodzieżą: 

3.1 Zwiększenie liczby członków uczestników do 12% w stosunku do ogółu członków PZW Okręgu ZG. 

3.2 Podjęcie działań w celu uzyskania możliwości organizowania na naszym terenie centralnych  

i strefowych imprez dla młodzieży, w tym Olimpiady Ogólnopolskie i Strefowe oraz Młodzieżowe 

Grand-Prix Polski. 

3.3 Rozwój współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym "Ziemia Lubuska" i ciągłe zwiększanie liczby 

szkół uczestniczących w Okręgowym Konkursie Ekologiczno-Wędkarskim oraz w Okręgowych Elimi-

nacjach do Uczniowskich Mistrzostw Polski. 

3.4 Propagowanie wędkarstwa rzutowego jako alternatywnej i widowiskowej dyscypliny wędkarstwa 

sportowego (Okręgowe Olimpiady Młodzieży, Rzutowe Mistrzostwa Kół i Okręgu). 

3.5 Lepsze wykorzystanie potencjału Instruktorów Wędkarstwa Młodzieżowego i ciągłe podnoszenie 

jakości pracy w szkółkach wędkarskich oraz wzrost ich liczby do min. 15 w Okręgu. 

3.6 Zwiększenie liczby zawodników reprezentujących Okręg podczas MGPP i MP. 

3.7 Dostosowanie większej liczby łowisk do potrzeb rozgrywania zawodów Młodzieżowego Pucharu 

Okręgu i Mistrzostw Okręgu. 

3.8 Ciągłe pozyskiwanie sponsorów (projekty i patronaty lokalne, ogólnopolskie i unijne). 

3.9 Utrzymanie niskich składek dla członków uczestników oraz niepobieranie wpisowego od dzieci  

i młodzieży. 

3.10 Zwiększenie liczby spotkań z młodzieżą w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich. Propa-

gowanie wędkarstwa podczas miejskich i regionalnych imprez masowych (wystawy, konkursy, za-

bawy itd.). 

3.11 Kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez wspólne działania (w formie pracy, zabawy  

i szkolenia) z młodzieżą podczas Dni Ziemi, Dni Wody, Sprzątania Świata itp. 

3.12 Współpraca z władzami samorządowymi i rozwój wspólnych inicjatyw skierowanych do dzieci  

i młodzieży w okresie wakacji: półkolonie, obozy, letnie szkółki wędkarskie. 

4. Zagospodarowanie i ochrona wód: 

4.1 Propagować i kształtować postawy etycznego wędkarza, dbającego o środowisko naturalne, czy-

stość nad wodami oraz stosującego zasadę „złap i wypuść” – NO- KILL. Rozważyć możliwość wpro-

wadzenia ulgi dla wędkujących no kill. 

4.2 Dążyć do utrzymania obecnych zasobów wód oraz poszukiwanie i pozyskiwanie wód atrakcyjnych 

wędkarsko, które będą do sprzedaży lub dzierżawy, po wykazaniu zainteresowania członków lokal-

nych kół PZW. 

4.3 Poszukiwać rozwiązań zwiększenia produkcji własnego materiału zarybieniowego poprzez wzmoc-

nienie ochrony ośrodków zarybieniowych przed drapieżnikami i kłusownikami. 

4.4 Modernizacja OZ (budowa silosów zbożowych, zaplecza magazynowego, ogrodzenia terenu, moni-

toring).  



4.5 Wprowadzić „Okręgowy dzień sprzątania wód” na wzór dnia „Sprzątania Świata”. Dokumentować  

i upubliczniać wyniki sprzątania linii brzegowych wokół akwenów. Zaangażowane Koła PZW w dzia-

łaniach sprzątania linii brzegowej wyróżniać w rezerwacji wód na zawody wędkarskie.  

4.6 Kontynuować inicjatywę programową OZD „Baza SSR w każdym powiecie” w ramach posiadanych 

środków. Pomieszczenia dla SSR udostępniać na organizację walnych zgromadzeń kół PZW z danego 

rejonu oraz zebrania rad rejonów i zarządów kół.  

4.7 Kontynuować obowiązek opieki kół nad użytkowanymi przez Okręg wodami, w myśl zasady „każde 

koło opiekunem wody”. Egzekwować aktywną opiekę na wodami. 

4.8 W dalszym ciągu doskonalić działania Społecznej Straży Rybackiej, poprzez: 

• systematyczną weryfikację strażników w oparciu o ocenę pracy i umiejętności  

• dostrzegania potrzeb ochrony wód; 

• prowadzenie cyklicznych szkoleń z udziałem przedstawicieli PSR; 

• doskonalenie systemu gratyfikacji dla najlepszych strażników; 

• stałe doposażenie grup w sprzęt i niezbędne wyposażenie powiązane ze szkoleniem z obsługi 

i wykorzystania tego sprzętu podczas prowadzonych patroli i akcji. 

4.9 Kontynuowanie zasady, terenowy samochód służbowy dla SSR w każdym powiecie. 

4.10 Ukazywanie skali kłusownictwa ujawnianego przez SSR na wodach użytkowanych przez PZW na 

stronie internetowej Okręgu i w informacjach wewnętrznych i lokalnych; 

4.11 Kontynuowanie cyklicznych spotkań dot. współdziałania i współpracy z Policją, Państwowa Strażą 

Rybacką, Strażą Leśną i innymi służbami w zwalczaniu kłusownictwa i wykroczeń z ustawy o rybac-

twie i ochrony środowiska naturalnego; 

4.12 Tablice edukacyjne przy wodach PZW z następującymi zagadnieniami materiałowymi: 

• folder z gatunkami ryb występującymi w danym akwenie 

• mapa topograficzna lub plan batymetryczny jeziora 

• apel o zachowaniu czystości: 

• itp. wg potrzeb 

4.13 Wymiana patroli SSR między poszczególnymi powiatami w obrębie funkcjonowania Okręgu PZW 

Zielona Góra, celem skutecznej ochrony wód. 

4.14 Dążenie do remontu lub budowy pomostów na nad jeziorami, w szczególności dla osób niepełno-

sprawnych. 

4.15 Kontynuowanie porozumień z LP odnośnie miejsc postojowych dla samochodów nad wodami usy-

tuowanymi w terenach leśnych. 

4.16 Kontynuacja doskonalenia systemu „wędkarz” w celu zwiększenia efektywności przeprowadzanych 

kontroli. 

4.17 Aktualizacja mapy interaktywnej wód Okręgu. 

4.18 Wykorzystanie w większym stopniu monitoringu w ochronie wód, szczególnie w miejscach częstych 

zanieczyszczeń, niszczenia infrastruktury wędkarskiej, kłusownictwa, czy też w miejscach postoju 

dla samochodów. 

 


