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NASZE WODY

Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski. 
Wieloletni samorządowiec i społecznik.

Pierwsze kroki w karierze zawodowej stawiała w Urzędzie Gminy w Dobrczu. 
Tam zetknęła się ze specyfiką pracy instytucji państwowej, jak również zdobyła
pierwsze, ale jakże cenne doświadczenia we współpracy z mieszkańcami, które
następnie kontynuowała w Urzędzie Gminy Świekatowo i Urzędzie Marszałkowskim.
Od 2010 r. pełni funkcję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.  
- Zakres moich kompetencji jest bardzo szeroki, dlatego z ogromnym zaangażowa-
niem oddaję się powierzonym obowiązkom. Choć praca w Urzędzie Wojewódzkim
wypełnia większość mojego czasu, to staram się znaleźć czas dla siebie, który
poświęcam głównie rodzinie. Jestem osobą, która lubi i nie boi się nowych wyzwań,
dlatego też kandyduję do Parlamentu Europejskiego. W Parlamencie będę rzeczni-
kiem przede wszystkim spraw mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego.
Zależy mi na lepszej przyszłości dla Polaków w Europie. Chcę, aby nasz kraj stale się
rozwijał i sięgał najwyższych standardów europejskich. Do Parlamentu możemy
wnieść bardzo wiele - bogatą tradycję, kulturę, nowoczesne rolnictwo, zdrową 
żywność, innowacyjne rozwiązania. 

Polski Związek Wędkarski, zrzeszający w swoich szeregach tylu ludzi, sięga tradycją
kilkudziesięciu lat. Z podziwem patrzę na hobbystów, którzy z wielkim zaangażowa-
niem i pasją pracują na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej. 
Bardzo cenię współpracę z Okręgiem PZW w Toruniu, którego rzetelne wykonywa-
nie zadań jest efektem wieloletniego doświadczenia kierownictwa i pracowników. 
Z całą pewnością ważnym wydarzeniem było powstanie Ośrodka Tradycji Rybactwa
i Wędkarstwa w Grzmięcy. Dzięki takim miejscom dzieci i dorośli mogą poznać
wszystkie tajniki tego pasjonującego hobby. 

Monitorowanie stanu wód, racjonalna gospodarka rybacko-wędkarska, odłowy, 
produkcja materiału zarybieniowego, krzewienie kultury wędkarskiej to tylko część
pracy, którą wykonuje Polski Związek Wędkarski. Niezwykle ważna jest działalność
edukacyjna prowadzona przez Okręg w Toruniu wśród dzieci i młodzieży.
Rozbudzanie wrażliwości na otaczającą przyrodę i nauka dobrych praktyk na pewno
zaowocuje w przyszłości.  
Duże znaczenie dla ochrony ryb przed nielegalnymi połowami kłusowników ma dzia-
łalność Społecznej Straży Rybackiej i Państwowej Straży Rybackiej. 
Dzięki ich czujności wiele gatunków może przetrwać.

W Parlamencie Europejskim chciałabym zabiegać o większe środki finansowe dla
działalności rybackiej i rozwoju tego sektora polskiej gospodarki. Z całą pewnością
PZW w Toruniu jest dobrym przykładem trafnie wykorzystywanych funduszy unij-
nych. Dotychczasowe środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego bezpośrednio
przyczyniają się do promocji zdrowego i aktywnego stylu życia na terenie woje-
wództwa. Polską politykę rybacką wspiera Program Operacyjny Ryby, dzięki które-
mu można pozyskiwać środki na wiele działań, m.in.: wzmocnienie efektywności
sektora rybackiego, poprawę konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego,
rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb. Również aktywność i przedsiębiorczo-
ść lokalnych grup rybackich przy wsparciu funduszy europejskich wpływa na popra-
wę sytuacji obszarów zależnych od rybactwa.
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NASZE SPRAWY
ROZMOWA Z PREZESEM ZARZĄDU OKRĘGU PZW w TORUNIU 

MIROSŁAWEM PURZYCKIM
Panie Prezesie, działania inwestycyjne, wysoka wartość zary-
bień, znaczący wzrost produkcji własnej – niewiele pozostało
z wizerunku dawnego Okręgu, od czasu, kiedy podjęto ważną
decyzję o przejmowaniu wód po byłych gospodarstwach
rybackich.
Okręg już dawno przestał być związkiem hobbystów, jakim był
przed okresem transformacji ustrojowej. Przez te wszystkie lata
uczyliśmy się, jak zarządzać samorządną organizacją, której
majątek uległ tak znacznemu powiększeniu. Przecież nie mieli-
śmy żadnego doświadczenia, nie było wzorców, z których
można skorzystać, a głównie jak mają działać i współpracować
wędkarze i rybacy w zakresie racjonalnej gospodarki rybackiej.
Oczywiście popełnialiśmy też błędy, tych nie robi jednak tylko
ten, kto nic nie robi. Ale udało się. Zaangażowanie i ciężka praca
naszych działaczy i pracowników sprawiły, że dziś możemy 
o wiele spokojniej patrzeć w przyszłość. Teraz o naszą teraźniej-
szość i dzień jutrzejszy dbają właściwi ludzie; mamy zaangażo-
wany, doświadczony i merytoryczny Zarząd oraz rzetelnie
wykształconą kadrę pracowników. To bardzo ważne, bo czy nam
się to podoba, czy nie, proces restrukturyzacji nie został jeszcze
zakończony i podlega ciągłym modyfikacjom. 

Oczywiście, jak to w tak licznych organizacjach bywa, są także 
i tacy, którzy nie do końca rozumieją zasady działania naszego
Związku w obecnej rzeczywistości, osoby które ciągle żyją 
w czasach, kiedy liczyły się tylko słowa. Wielu ludzi uważało 
i nadal uważa, że im się wszystko należy. Tymczasem samymi
słowami żadnego podmiotu utrzymać się nie da, bo do tego
potrzebne jest nowoczesne zarządzanie, a w konsekwencji środ-
ki, które pozwalają na utrzymanie Okręgu i umożliwiają dalszy
rozwój, a przede wszystkim ludzie, którzy chcą to realizować.
Dlatego bezustannie szukamy nowych dróg pomnażających te
środki, bo już wiemy, że te pochodzące ze składek członkowskich
mogą być niewystarczające. Stąd nasza współpraca z Narodo-
wym i Wojewódzkim Funduszami Ochrony Środowiska, Mini-
sterstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości
Rolnych, wreszcie bardzo ważna i owocna współpraca 
z Samorządami. Aktualnie nawiązujemy ścisłą współpracę z Lo-
kalnymi Grupami Działania. To także intensyfikacja produkcji
własnej narybku - nasze Zakłady Rybackie produkujące materiał
zarybieniowy całą produkcję przeznaczają na potrzeby naszych
wód, praktycznie nic nie sprzedajemy – a także uczestnictwo 
w programach rządowych, takich jak restytucja troci, łososia,
jesiotra i odbudowa populacji węgorza w rzekach. W miarę
naszych możliwości staramy się uczestniczyć z głosem dorad-
czym w Komisjach Sejmowych, pracujących nad nowelizacją
ważnych dla nas ustaw, jak choćby Prawo Wodne. Ta wiedza
pozwala nam z wyprzedzeniem przygotowywać się do ewentu-
alnych zmian prawnych, i co ważniejsze, podpowiadać rozwią-
zania istotne dla środowiska, a w konsekwencji dla wędkarzy. 

Liczymy także na wybory do Parlamentu Europejskiego.
Chcielibyśmy, aby w Brukseli znalazły się osoby, które utożsa-
miają się z rybactwem i wędkarstwem, które rozumieją proble-
my tego sektora. Jest to bardzo ważne, ponieważ Unia przezna-
cza znaczące środki na akwakulturę, rybactwo i przetwórstwo
ryb. Wprawdzie Ministerstwo Rolnictwa deleguje swoich stałych
przedstawicieli do Brukseli, którzy negocjują sprawy rybactwa,
ale tylko parlamentarzyści mają bezpośredni wpływ na tworze-
nie prawa unijnego. Wśród kandydatów startujących w majo-
wych wyborach są osoby, które dobrze rozumieją nasze proble-
my, na które zawsze możemy liczyć, które nigdy nie odmówiły
nam pomocy: to panie Ewa Mes i Edyta Zakrzewska startujące
z listy PSL. Okręg toruński popiera te kandydatury.

W ubiegłym roku zarybiliśmy nasze wody na ponad 3 mln zł, 
w tym produkcja własna wyniosła ponad 880 tyś zł. 
Jak będzie w tym roku?
Podstawowa zasada jest taka, że cały materiał zarybieniowy
przeznaczamy na zarybienia naszych jezior i rzek, a ewentualne
zyski przeznaczamy w całości na działalność statutową. 

W bieżącym roku powinniśmy utrzymać poziom ubiegłoroczny,
a nawet poprawić wartość i ilość produkcji własnej. Sprzyja
temu m.in. wysoki poziom pozyskanej ikry szczupaka, mamy 
212 litrów zapłodnionej ikry. Nadal prowadzimy zarybianie jesio-
trem ostronosym w ramach programu restytucji, a pula węgorzy
wpuszczonych do naszych wód, łącznie z uzupełnieniem ubie-
głorocznego limitu, wyniesie w tym roku 465 kg.
Pozyskaliśmy także 860 kg jesiotrów ostronosych z rocznika
2001 (największy o wadze 35 kg) z likwidowanego gospodarstwa
hodowlanego, które znacząco poprawią naszą pulę talarkową
tego gatunku. Problemem jest natomiast brak łososia, którego
tarlaków nie udało się w tym roku pozyskać. Problem ten doty-
czy całej Polski. W wypadku tarlaków troci oraz innych gatunków
osiągnęliśmy zadowalające rezultaty.
O ostatecznym bilansie będziemy mogli precyzyjnie powiedzieć
dopiero po zakończeniu tegorocznych zarybień.

Nasze dobre wyniki biorą się m.in. ze ścisłej współpracy kół 
z gospodarstwem rybackim w Grzmięcy, współdziałania wędka-
rzy z ichtiologami i komisją zarybieniową. Analizowane są zobo-
wiązania, które wynikają z umów o użytkowanie jezior i głównie
pod tym kątem prowadzona jest produkcja materiału zarybienio-
wego. Całość nadzoruje wiceprezes ds. gospodarki wędkarsko-
rybackiej, który pełni rolę koordynatora wszystkich działań.
Bezpośrednie zarybianie to odpowiedzialny i trudny proces,
który na dodatek wymaga bezwzględnego przestrzegania norm
czasowych. To także skomplikowane działanie logistyczne
wymagające skoordynowanego dostarczenia narybku, czasem
do wielu akwenów, a następnie jego dyslokacja na całej ich
powierzchni. W tym miejscu należą się szczególne podziękowa-
nia działaczom, komisjom zarybieniowym oraz wielu wędka-
rzom, którzy aktywnie uczestniczą w akcjach zarybieniowych,
dzięki czemu proces ten przebiega bez strat. Bardzo cenne są
środki finansowe otrzymywane z samorządów na dodatkowe
zarybienia oraz indywidualne działania wędkarzy w tym zakresie.

Panie Prezesie, słychać głosy, że mają wrócić odłowy 
gospodarcze?
Nonsens. Od wielu lat prowadzimy politykę pro wędkarską.
Kolejny raz przypomnę, że wody braliśmy głównie dla wędkarzy
i to jedynie oni oraz ichtiolodzy mają ostateczny głos w każdej
sprawie dotyczącej naszych jezior i rzek. Typowe odłowy gospo-
darcze nie wrócą, bo Okręg jest od prowadzenia działań na rzecz
swoich członków oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki
rybackiej, aby zachować dobry stan wód dla przyszłych pokoleń.
To nieporozumienie wynika prawdopodobnie z faktu, że myśli-
my o odtworzeniu przynajmniej jednej brygady odłowów kon-
trolnych. Aktualnie prowadzimy pozyskiwanie tarlaków różnych
gatunków ryb w celu pozyskania ikry do dalszej produkcji 
w naszym zakładzie zarybieniowym. 

Faktem jednak jest, że dziś mamy problem z należytą oceną sku-
teczności zarybień, stanem poszczególnych gatunków: ich kon-
dycją, średnim wiekiem, podatnością na choroby i pasożyty itp.
Nie zapewnią tych informacji rejestry połowów wędkarskich,
które również powinny być weryfikowane. A wydając ogromne
środki na zarybianie musimy wiedzieć, jak optymalnie lokować
narybek w poszczególnych wodach. Aby mieć taką wiedzę nasi
ichtiolodzy sugerują, że każde jezioro powinno być „przecią-
gnięte” siecią raz na trzy lata. Oczywiście odłowy takie muszą
być prowadzone pod nadzorem służb ichtiologicznych i wędka-
rzy, np. opiekunów jezior, komisji zarybieniowych itp., a ryby
wypuszczane z powrotem do wód. Takie postępowanie nie ma
nic wspólnego z odłowami gospodarczymi, a same działania
będą prowadzone z najwyższą starannością, aby najwięcej ryb
wróciło do wody.

Intensywne zarybianie wymaga zwiększenia środków 
na ochronę wód.
Ochrona jest problemem wszystkich użytkowników wód w całej
Polsce. Niewystarczające nakłady na Państwową Straż Rybacką 
i niewielka liczba jej funkcjonariuszy wymusza na nas działania
kontrolne i prewencyjne. 
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Stąd ustawiczne szkolenia i permanentna weryfikacja naszych
członków działających w ramach Społecznych Straży Rybackich
i ich wspomaganie, a także utworzenie dwóch posterunków
PSRyb w Grzmięcy i Grudziądzu, których główne koszty utrzy-
mania Okręg przejął na siebie. Działa także bardzo sprawnie
komórka Państwowej Straży Rybackiej w Nowym Mieście
Lubawskim (woj. warmińsko-mazurskie). Dobrze układa się
współpraca z Policją, której funkcjonariusze chętnie i coraz licz-
niej współpracują z naszymi strażami. W okresie letnim zawsze
możemy liczyć również na funkcjonariuszy z Policji Wodnej.
Z informacji uzyskiwanych od straży wynika, że stopniowo male-
je liczba osób łowiących bez zezwoleń. Niestety, na ciągle wyso-
kim poziomie utrzymuje się kłusownictwo prowadzone przy
pomocy sprzętu rybackiego, czemu sprzyja dość łatwy dostęp
do tanich siatek. Ten proceder nasila się zwłaszcza wiosną 
w okresie schodzenia ryb na tarło oraz jesienią, kiedy zmniejsza
się turystyczna presja na akweny. Aczkolwiek przyznać trzeba, że
osoby wypoczywające nad wodą też mają swój niechlubny
udział w kradzieży ryb.

W ostatnim wydaniu Wędkarskiego Świata ukazały się niepo-
chlebne opinie dotyczące tzw. tarła przeżyciowego. W dość
niewybredny sposób dwaj ekolodzy zarzucili Okręgowi 
niewłaściwe traktowania tarlaków. Oberwało się przy okazji
profesorowi Bartlowi.
W zasadzie nie powinienem odpowiadać na tę zaczepkę.
Zarzucanie brak profesjonalizmu profesorowi Bartlowi  i nie-
kompetencję Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii czyni dys-
kusję bezprzedmiotową, bo w takiej mogą uczestniczyć wyłącz-
nie partnerzy o podobnym dorobku naukowym i doświadczeniu
zawodowym. Oczywiście każdy może zadać pytania, ale już 
w odpowiedziach, a zwłaszcza w formułowaniu opinii należy
podpierać się dowodami, które akurat w tym wypadku są mniej
niż mizerne. 
Okręg jest zainteresowany tarłem przeżyciowym, którego zało-
żenia są zgodne nie tylko z etyką wędkarską lecz z szeroko
pojętym szacunkiem do przyrody. Zwróciliśmy się nawet w tej
sprawie do IRŚ w Olsztynie, do służb weterynaryjnych oraz do
Zarządu Głównego PZW o opinie. Stanowiska profesjonalistów,
które prezentujemy poniżej, są jednoznaczne: obecnie metoda
ta przynosi więcej szkody niż pożytku. 
Ze swej strony deklaruję, że jeśli wiodące w zakresie ichtiologii
środowiska naukowe opracują bezpieczne dla ryb, a zwłaszcza
dla ekosystemu procedury tej formy rozrodu, Okręg natychmiast
je wdroży. W tym roku nim otrzymaliśmy zakaz stosowania tarła
przeżyciowego 37 tarlaków troci zostało poddanych tej metodzie.
Przypomnę też, że obowiązują nas roczne kwoty zarybieniowe
wynikające z operatów wodnoprawnych oraz innych umów, 
z których wywiązywanie się jest obarczone rygorem utraty wód. 

Dlatego, póki co, będziemy stosować zasady i procedury opra-
cowane przez Instytuty Naukowe, a krytykom proponuję zająć
się m.in. grodzeniem sieciami ujścia Wisły, gdzie od wielu lat

dochodzi do prawdziwej rzezi wracających na tarło łososiowa-
tych, także tych, którymi Okręg zarybił i zarybia Kujawsko-
Pomorskie rzeki. Warto także wspomóc nasze lokalne działania 
w walce z plagą kłusownictwa. Podam jeden tylko przykład.
Okręg odłowił 193 tarlaki troci i jeden łososia z których pozyska-
liśmy do hodowli 145 litrów ikry. Z przekazanych nam informacji
wynika, że jeden kłusownik tylko jednego dnia złowił ich 53.

Wielu dzierżawcom pokończyły się umowy dzierżawne 
na rybackie użytkowanie wód. Jak ten problem wygląda 
w naszym Okręgu?
Naszego Okręgu to nie dotyczy. Umowy na wody, które przejęli-
śmy od PGRyb są ważne do 2023 roku.  Wody przepływowe
należą do Skarbu Państwa w którego imieniu umowy zawiera
Agencja Nieruchomości Rolnych. Z kolei wody stojące nieprze-
pływowe znajdują się w gestii starostw. Zdarzają się czasem pro-
blemy z dookreśleniem, czy dana woda jest stojąca czy płynąca.
Dotyczy to głównie wód drobnych o niewielkiej powierzchni. 
W takiej sytuacji o statusie wody decydują Sądy Powszechne.
Liczymy, że dobra współpraca wędkarzy ze starostami, będzie
owocować przedłużaniem umów dzierżawnych, czego bardzo
pozytywnym przykładem jest pan Wojciech Kwiatkowski,
Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Trwają konsultacje dotyczące programu Natura 2000 odno-
szące się do Drwęcy i niektórych pasów Wisły w dzierżawio-
nych przez Okręg obwodach rybackich. 
Od dawna było wiadomo, że środowiska ekologiczne będą
weryfikować dotychczasowe obszary ochronne i projektować
nowe w ramach programu Natura 2000. Bezwzględnie musimy
w tych konsultacjach uczestniczyć, bo ostateczne decyzje będą
bardzo istotne dla naszych wędkarzy. 
Obszary chronione wymagają kosztownej ochrony. A jak wiemy
Polska nie dysponuje dziś środkami pozwalającymi na powoła-
nie dostatecznych ilości właściwych straży. Sami wiemy o tym
najlepiej, przeznaczając znaczące fundusze na ochronę naszych
akwenów. Ponadto każda forma ochrony musi być całoroczna, 
w przeciwnym wypadku przedsięwzięcie nie osiągnie zakładane-
go celu. 
Słychać głosy, aby wody takie całkowicie izolować. To błędne
założenie, bo wtedy jego skuteczność pozostanie wyłącznie 
na papierze. Dlatego musimy udowodnić, że najlepszym sposo-
bem ochrony jest dopuszczenie do tych wód wędkarzy, którzy są
uczuleni na wszelkie przejawy zagrożeń i szybko na nie reagują.
I praktycznie tylko wędkarze są obecni w takich miejscach przez
cały rok; na dodatek mamy sprawdzony system powiadomień
odpowiednich organów. Oczywiście należy skupiać się nad
całkowitą ochroną np. wybranych miejsc lęgowych ptaków 
w ramach tzw. dyrektywy ptasiej, itp., ale forma obywatelskiej
kontroli powinna być dopuszczona w innych miejscach całego
pasa chronionej strefy. Nie ma bowiem lepszej formy monitorin-
gu niż wędkarz często łowiący na takich wodach. 
Na dodatek Państwo nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Bydgoszcz, dnia 20 lutego 2014 r.

Inspekcja Weterynaryjna 
Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, w odpo-
wiedzi na pismo znak: GRW-14/425/2014 z dnia 14 lutego 2014
roku w sprawie: wypuszczania ryb potarłowych do rzeki
Drwęcy informuje, że popiera stanowisko Zespołu ds.
Zarybiania Organu Opiniodawczo-Doradczego Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem prof. dr hab.
Ryszarda Bartel.
Odławianie ryb i wszelkie manipulacje związane z przeżycio-
wym pobieraniem materiału biologicznego wywołują u ryb
stres, który może być przyczyną obniżenia odporności, 
a w konsekwencji zwiększać ryzyko zakażenia i rozwinięcia się
chorób zakaźnych. Uszkodzona na znacznej powierzchni skóry
powłoka ze śluzu może ułatwiać przenikanie drobnoustrojów
do organizmu ryby. Troć i łosoś są rybami szczególnie wrażli-

wymi na infekcje. Ponadto, w przypadkach nieumiejętnego 
stosowania tej metody pozyskiwania materiału biologicznego,
dochodzi do zalegania ikry w jamie ciała ryby. Zalegająca ikra
twardnieje, a przy braku resorpcji może dochodzić do procesu
ropnego i niedrożności jajowodów. Zdarzają się też przypadki
perforacji jajników. Wszystko to, może być przyczyną śnięcia
ryb, które nawet jeśli przeżyją, to nie są w stanie odbyć kolej-
nego tarła. Z przeglądu piśmiennictwa przywołanego przez
prof. dr hab. Ryszarda Bartel wynika, że bardzo niewielki odse-
tek ryb, wpuszczonych powtórnie do akwenu po pobraniu
materiału biologicznego przeżywa. Ryby te mogą łatwiej niż
inne ulegać zakażeniom bakteriami, wirusami lub grzybami
wywołującymi groźne choroby zakaźne ryb i mogą być wekto-
rami rozprzestrzeniania się tych chorób.

Z tych wszystkich powodów, Kujawsko-Pomorski Lekarz
Weterynarii stwierdza, że wpuszczanie ryb potarłowych do
rzeki Drwęcy może zagrażać bezpieczeństwu epizootyczne-
mu rzeki Drwęcy oraz innych akwenów.
Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego

Lekarza Weterynarii 
Mieczysław Kowalik

Opinia Rady Naukowej Zarządu Głownego PZW na str. 11
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Powrót jesiotra ostronosego
Problem kormorana w Polsce

Współpraca samorządów z PZW
Tegoroczne targi rolno-spożywcze Grüne Woohe w Berlinie,
które odbyły się w dniach 17-26 stycznia zgromadziły 1650
wystawców z 70 krajów. Uczestnicząca od lat Polska prezento-
wała się pod hasłem „Polska schmeckt!”, czyli „Polska smaku-
je!”; poszczególne regiony i województwa przedstawiły bogatą
ofertę naszych produktów, ze szczególnym eksponowaniem
wyrobów regionalnych. 
Wśród znakomitej ilości wystawców i towarów zabrakło produ-
centów i przetwórców ryb, choć Polska jest europejską potęgą 
w tej dziedzinie. Pomijając incydentalnego wędzonego pstrąga 
z Zielenic, jedynym poważnym wyjątkiem była Organizacja
Producentów Ryb Jesiotrowatych, której atrakcyjne stoisko
przyciągało wielu chętnych do skosztowania wyrobów z jesiotra,
łącznie ze znakomitym kawiorem polskiej produkcji. 
OPRJ była również współorganizatorem międzynarodowej kon-
ferencji poświęconej systemom jakości i dobrej praktyce w bran-
ży rybackiej oraz restytucji jesiotra ostronosego - wspaniałej
ryby, która całkowicie wyginęła w latach 60. ubiegłego wieku, 
a której restytucja w Bałtyku stała się możliwa dzięki wysiłkowi
naukowców z Europy i Kanady. 
W ogromnej sali konferencyjnej targów spotkali się naukowcy 
i przedsiębiorcy z Niemiec, Kanady, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier,
Rosji, Słowacji, Czech, Austrii, a także przedstawiciele Polskiego
Towarzystwa Rybackiego, Związków Producentów Ryb,
Stowarzyszenia Przetwórców Ryb oraz Polskiego Związku
Wędkarskiego, a więc wszyscy zainteresowani rybactwem,
akwakulturą, produkcją ryb a zwłaszcza restytucją jesiotra ostro-
nosego w Europie Środkowej. 

Otwierając konferencję, prezes OPRJ Mirosław Purzycki przy-
pomniał dokonania naukowców z Polski i Niemiec, którzy jako
pierwsi stworzyli warunki do hodowli jesiotrów ostronosych 
w Europie i dzięki współpracy z naukowcami z Kanady przepro-
wadzili pierwsze zarybiania tym gatunkiem w zlewni Bałtyku. 

Reprezentujący Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które
podobnie jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
było współorganizatorem Konferencji, dyrektor departamentu
rybactwa Tomasz Nawrocki (na zdjęciu z prawej) zwrócił uwagę
na problematykę rybołówstwa bałtyckiego i śródlądowego,
przetwórstwa ryb a także wędkarstwa, które ma coraz większy
wpływ na zasoby ryb w Bałtyku i wodach śródlądowych.
Dyrektor T. Nawrocki nawiązał również do szkód wyrządzanych
w rybostanie przez gatunki rybożerne, a zwłaszcza przez kormo-
rany. 
- Konferencja jest ważną platformą wymiany informacji na temat
funduszy europejskich dotyczących rybactwa, a także wskazania
aktualnej pozycji polskiego rybactwa i przetwórstwa oraz nakre-
ślenie kierunków jego rozwoju - powiedział dyrektor Tomasz
Nawrocki.
Podkreślił również, że Organizacja Producentów Ryb
Jesiotrowatych jest wiodącą jednostką hodowli i restytucji jesio-
trów nie tylko w Polsce, lecz dzięki posiadanej infrastrukturze,
kadrze ichtiologów i doświadczeniu naukowemu, także w skali
międzynarodowej. 

Znaczenie nowych funduszy dla sektora rybackiego omówił
stały przedstawiciel Polski w Brukseli
Marcin Ruciński, który powiedział, że
Europejski Fundusz Rybacki i Morski na
lata 2014-2020 w kwocie 6,5 mld Euro jest
nadal w trakcie negocjacji. Podkreślił
zmianę struktury przepisów, która będzie
różniła się od obecnie obowiązującego
rozporządzenia (na lata 2007-2013); m.in.
nie będzie podziału na osie priorytetowe,
kierowane do poszczególnych sektorów
rybackich.

W kwestii rybactwa śródlądowego wsparcie z Funduszu kiero-
wane będzie na innowacyjność sektora, inwestycje infrastruktu-
ralne oraz poprawiające jakość połowów, promocję kapitału
ludzkiego i ochronę środowiska, w tym: zarządzanie obszarami
NATURA 2000 i budowa przepławek. 
EFRiM nadal będzie wspierał akwakulturę: zwłaszcza w zakresie
usług związanych z zarządzaniem i doradztwem dla gospo-
darstw akwakultury, zwiększaniem potencjału terenów hodowli i
za-chęcaniem rolników do podjęcia działalności w tym sektorze. 
Poruszane przez Marcina Rucińskiego zagadnienia zwróciły
uwagę przedstawicieli producentów Krzysztofa Karonia
- Związek Producentów Ryb i Jerzego Safadera - Polskie
Stowarzyszenie Przetwórców Ryb, którzy poruszyli problemy
sektora przetwórczego. Powiedzieli oni m.in., że Polska jest dziś
znaczącym eksporterem produktów z ryb w Europie, a jednak
branża ta nie może doczekać się kompleksowych rozwiązań 
w kwestiach finansowych, logistycznych i promocyjnych.
Postanowiono, że zagadnienia te zostana szczegółowo omówio-
ne na spotkaniu panelowym poświęconym akwakulturze w dniu
następnym.

Restytucję jesiotra ostronosego w zlewni Bałtyku omówili prof.
dr hab. Ryszard Kolman z Instytutu
Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
oraz dr Jörn Gessner z Instytutu
Leibniza w Berlinie.
Profesor R. Kolman przypomniał, że
jesiotr ostronosy był kiedyś jedynym
przedstawicielem jesiotrów wędrow-
nych zasiedlających Morze Bałtyckie.
Dojrzałe osobniki wędrowały na tarło
do dużych rzek: Odry, Wisły, Pregoły,
Niemna, Dźwiny i Newy. Na obszarze

Polski jesiotry wpływały z Odry do Warty i Noteci, a z Wisły do
Drwęcy, Narwi, Sanu, Wisłoki a nawet do Dunajca. Przypomniał,
że intensywne połowy, zabudowa hydrotechniczna i zmiany śro-
dowiskowe doprowadziły do całkowitego zaniku tego gatunku 
w I połowie XX wieku. Dopiero w końcu ubiegłego stulecia
pozytywne zmiany środowiskowe, dostępność potencjalnych
tarlisk, dostęp do ikry i narybku z Kanady oraz rozwiązania praw-
ne, umożliwiły rozpoczęcie prac związanych z restytucją gatun-
ku. Określono warunki zarybień, które powinny być prowadzone
jeszcze przez 10 lat od powrotu pierwszych ryb na tarliska, przy
poziomie nie mniejszym niż 200.000 szt. narybku rocznie.
Ustalono, że zarybieniami objęte zostaną: w dorzeczu Odry 
- Warta, Obra, Prosna, Noteć, Drawa i Gwda, w dorzeczu Wisły 
- Drwęca, Narew, Bug, San i Wisłoka.
Program restytucji prowadzony jest w Polsce przez Instytut
Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Profesor R. Kolman po-
wiedział, że została zbudowana solidna baza do współpracy kra-
jów zainteresowanych restytucją jesiotra ostronosego. W jej
ramach jest przygotowywany wspólny projekt pod egidą
HELCOM’u, finansowany ze środków unijnych w ramach pro-
gramu LIFE+
Od 2004 roku trwa współpraca polskich uczonych, głównie 
z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie z Instytutem
Leibniza w Berlinie oraz z ośrodkami hodowli jesiotrów 
w Kanadzie, skąd m.in. do Polski dostarczana jest transportem
lotniczym ikra tych ryb. Zaoczkowana ikra trafia do pięciu ośro-
dków wylęgarniczych. Największym jest Zakład Gospodarki
Wędkarsko-Rybackiej należący do Okręgu PZW w Toruniu. 
Z tego nowoczesnego zakładu, wybudowanego pięć lat temu ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Ekofunduszu, docelowo ma trafiać do polskich rzek 50.000
jesiotrów ostronosych. 
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Podobnie jak profesor R. Kolman także dr Jörn Gessner przybli-
żył historię jesiotra ostronosego w Bałtyku
oraz zwrócił uwagę na prace prowadzone
w tym zakresie przez Instytut Hydrobio-
logii i Rybactwa im Leibniza w Berlinie.
Instytut dość wcześnie rozpoczął współ-
pracę z naukowcami z Kanady i obecnie
dochował się już stada własnych tarlaków,
co uniezależnia Niemcy od kosztownego
importu materiału zarybieniowego. 
Mówca wysoko ocenił wzajemną współ-
pracę naukowców z Niemiec i Polski oraz
podkreślił, że oba państwa są krajami wio-

dącymi w odbudowie populacji jesiotra ostronosego w Bałtyku.
Wyrazem współpracy są organizowane wspólnie spotkania 
i konferencje naukowe, wspólne rozwiązywanie doraźnych pro-
blemów i nakreślanie zadań na przyszłość. Wymiernym wyni-
kiem współpracy są skuteczne procedury rozmnażania i hodow-
li jesiotrów ostronosych, które skutkują coraz wyższymi kwotami
zarybieniowymi.
Podkreślił, że odbudowa populacji jesiotra ostronosego jest pro-
cesem bardzo skomplikowanym i niezwykle długotrwałym.
Wpuszczony do rzek narybek spływa do Bałtyku, skąd dopiero
po 12-14 latach jesiotry wracają do rzek na pierwsze tarło.

Reprezentujący kanadyjskie stowarzyszenie producentów jesio-
trów i kawioru dr Cornel Ceapa wysoko ocenił wieloletnią
współpracę kanadyjskich, niemieckich i polskich naukowców.
Dodatkowo położył nacisk na współpracę producentów, która
stopniowo stanie się ekonomicznym inicjatorem napędzającym
wzajemne kontakty i zapewnił o chęci takiej współpracy w przy-
szłości. Dr Ceapa zasady tych kontaktów określił bliżej na spo-
tkaniu panelowym, które odbyło się następnego dnia. - Uważam,
że powinniśmy spotykać się częściej niż dotychczas, zwłaszcza
że Polska praktycznie kończy już prace wstępne i przystępuje do
intensyfikacji hodowli jesiotrów, co oznacza, że spotkacie się 
z takimi samymi problemami, jak w hodowlach kanadyjskich. 
W tej sytuacji wymiana myśli i doświadczeń będzie dobrze słu-
żyła ochronie tego gatunku po obu stronach Atlantyku.

Reprezentująca Departament Rybołów-
stwa MRiRW Monika Kołodziejczyk
omówiła zagadnienia związane z identyfi-
kalnością produktów akwakultury.
Wszystkie partie produktów rybołówstwa 
i akwakultury są identyfikowalne na
wszystkich etapach produkcji, przetwarza-
nia i dystrybucji - od złowienia lub zebra-
nia do etapu sprzedaży detalicznej. 

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
Dionizy Ziemiecki zwrócił uwagę na pro-
blem kormoranów. 
Zrzeszająca 630 tys. członków organizacja
gospodaruje na ponad 218 tys. ha wód
śródlądowych w kraju, czyli na blisko 45%
ich łącznej powierzchni w Polsce, obejmu-
jąc swoim nadzorem 66% rzek, 84% zbior-
ników zaporowych i 26 % jezior. Związek
posiada 48 obiektów zajmujących się cho-
wem i hodowlą ryb do zarybień i jest naj-
większym krajowym producentem mate-

riału zarybieniowego z zakresie ryb reofilnych, drapieżnych 

i łososiowatych. Wielkość zarybień realizowanych przez PZW
wynosi w skali roku 1600 ton o wartości 36 mln zł, z czego pro-
dukcja własna wynosi 405 ton (10,1 mln zł).
PZW jako największy w Polsce użytkownik wód proporcjonalnie
do skali ich powierzchni ponosi największe straty spowodowa-
ne przez żerujace kormorany czarne, których liczba, dzięki
ochronie gatunkowej, osiągnęła obecnie stan plagi. 
Z danych statystycznych wynika, że w okresie ostatnich 30 lat
nastąpił siedemnastokrotny wzrost populacji tego drapieżnika. 
O ile zaraz po wojnie zaobserwowano w Polsce zaledwie kilka
kolonii kormoranów, to w roku 1992 było ich już 32 (8260
gniazd), a w roku ubiegłym 52 kolonie (25.761 gniazd); 
tym samym liczba kormoranów, wg ocen ornitologicznych,
przekroczyła poziom 125.000 osobników.
To w Polsce, na Mierzei Wiślanej, znajduje się największa 
w Europie kolonia lęgowa kormoranów, licząca 5600 par.
Kolejnymi są kolonie znajdujące się na wschód od Wisły, na
Pojezierzu Mazurskim, których wielkość szacuje się na 77% całej
populacji ptaków gniazdujących w Polsce. Kolonie zaobserwo-
wano także na Zalewach Szczecińskim i Kamienieckim. Tylko na
trzech zbiornikach zaporowych we Włocławku, Jeziorsku i Go-
czałkowicach gniazduje 3300 par. Liczne, mniejsze kolonie
liczące do 100 par występują wzdłuż dolin rzek i na dużych kom-
pleksach stawowych. zaobserwowano także niepokojące zjawi-
sko zimowania kormoranów na terenach południowej Polski.
Ponadto przez nasz kraj wiodą trasy przelotów tych ptaków
których liczba szacowana jest na 200.000 szt.
Dobowa dieta kormorana, w zależności od warunków obejmuje
przedział 400-700 gramów. W okresie karmienia ptaki te żerują
w promieniu 30 km. Według danych IRŚ w roku 2010 kormora-
ny pochłonęły 10600 ton ryb. 
(W 2008 roku połowy ryb słodkowodnych, w tym połowy węd-
karskie wyniosły łącznie 51.000 ton - przyp. red). 
Zimujące na południu kormorany wyrządzają ogromne straty 
w wodach górskich. Głównie dotyczy to pstrąga potokowego 
i lipienia. Tylko Okręg Przemyski PZW straty na Sanie i na
wodach powyżej Soliny szacuje na 108 ton rocznie. 
Natomiast straty na Zalewie Włocławskim szacowane są na 380
ton rocznie (48 kg/ha).
Kormoran stał się obecnie dużym zagrożeniem. Zasiedlając
obszary, na których wcześniej nigdy nie występował sprawił, że
znajdujemy się obecnie w stanie dynamicznej inwazji tego dra-
pieżnika. Konieczne staje się podjecie niezwłocznych działań 
w celu ograniczenia wzrostu liczebności kormoranów do ilości
odpowiadającej wymogom ekologicznym i ekonomicznym.

Michał Korolko, członek Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego stwierdził, że szereg dysku-
towanych problemów poruszanych na
konferencji można rozwiązać na poziomie
województwa. Władze samorządowe dys-
ponują możliwościami i środkami, w tym
niebagatelnymi środkami unijnymi w ra-
mach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Dlatego warto wpisać się
w strategię rozwoju województwa, warto
przekonać do siebie władze regionalne,
co może wesprzeć działania sektorów

rybackich, producenckich oraz, co już praktykujemy w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim, organizacje wędkarskie.
Województwo dysponuje ponad tysiącem jezior o areale powy-
żej 1 ha o łącznej powierzchni ponad 25.000 ha. 

Uczestnicy Konferencji Stoisko Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych

t
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Osią hydrograficzną województwa jest rzeka Wisła. 
Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata
2007-2020 dotyczy m.in. wzmacniania konkurencyjności regio-
nalnej gospodarki rolnej, wspierania gospodarstw do funkcjono-
wania na współczesnym rynku rolnym i wzmacnianie konkuren-
cyjności przetwórstwa rolno-spożywczego. W tych ramach
zawarte jest wspieranie rybactwa śródlądowego w regionie,
które ma na celu przyczynić się do: optymalnego wykorzystania
potencjału produkcyjnego wód, rozszerzenia asortymentu ofero-
wanych surowców i przetworów oraz wzrostu konkurencyjności
produktów regionalnych na rynku krajowym. 
Uznaliśmy, że wędkarstwo jest aspektem działalności rybackiej.
Ponadto wędkarstwo przyczynia się do rozwoju turystyki kwalifi-
kowanej prowadzonej na wodach województwa oraz jest
ważnym elementem turystycznej promocji regionu.
Gospodarując na około 16.000 ha wód, co stanowi 21% całego
areały wód powierzchniowych województwa, Okręg Toruński
PZW jest największym użytkownikiem jezior i rzek w Kujawsko-
Pomorskim. Ale nie areał, choć ważny, decyduje o naszych 

kontaktach partnerskich lecz model gospodarki wędkarsko-
rybackiej realizowany z powodzeniem od kilku lat przez Okręg.
Polega on na rezygnacji z gospodarczej eksploatacji wód na rzecz
połowów wędkarskich i tym samym działaniu na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju potencjału przyrodniczego, czemu dodatko-
wo sprzyjają intensywne zarybienia, mające korzystny wpływ na
prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Ponadto
jakość zarybień, zwłaszcza preferowanie gatunków zagrożonych,
korzystnie wpływa na zachowanie bioróżnorodności.

Uczestnicy wysoko ocenili poziom konferencji, podkreślając, że
wszystkie wykłady dotyczyły istotnych spraw dotyczących
rybactwa i akwakultury. W powszechnej opinii panowało przeko-
nanie, że część poruszanych zagadnień powinna zostać rozwija-
na na spotkaniach tematycznych, które winny być organizowane
przez kraje uczestniczące w konferencji, a ich wyniki zaprezento-
wane na konferencji w roku 2015.

oprac. AJ

Budowę i funkcjonowanie pomostów regulują
przepisy ustaw Prawo wodne i Prawo budowlane 

Pomost w rozumieniu przepisów ustawy prawo wodne jest
urządzeniem wodnym, które służy do korzystania z zasobów
wodnych (art. 9 ust. 1 pkt. 19 lit. h - ustawa Prawo wodne z dnia
18.07.2001 r. – tekst jednolity - Dz. U. 2012 poz. 145 z póz. zm.). 
Przepisy ustawy prawo wodne dotyczące wykonania urządzeń
wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy,
przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłącze-
niem robót związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych 
w celu zachowania ich funkcji (art. 9 ust. 2). 
Stosownie do obowiązujących przepisów ustawy prawo wodne,
na wykonanie urządzenia wodnego, a tym samym na wykonanie
pomostu wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust
1. pkt. 3). Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest w formie
decyzji administracyjnej. 
Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawne-
go w zakresie budowy pomostu jest starosta, który wykonuje
to zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 140). 
Pozwolenie wydaje się na wniosek. Do wniosku dołącza się ope-
rat wodnoprawny, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wyma-
gana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnopraw-
nego na wykonanie urządzenia wodnego oraz opis prowadzenia
zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego
może być wydane na podstawie projektu tego urządzenia, jeżeli
projekt ten odpowiada wymaganiom operatu, o którym mowa 
w art. 132 (art. 131 ust. 1 i 2 pkt. 1-3 i ust. 4). 
Operat wodnoprawny (wzór obok) sporządza się w formie opi-
sowej i graficznej, także na elektronicznym nośniku danych. 
Za-wierać musi opis urządzenia wodnego, czyli w tym wypadku
pomo-stu, a w szczególności jego położenie określone za pomo-
cą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry
cha-rakteryzujące pomost, takie jak długość, szerokość oraz
wysokość liczona od korony pomostu do dna akwenu. 
(art. 132 i 128). 
Do wniosku i operatu należy też załączyć uzgodnienia warunków
budowy pomostu, takie jak zgodę na dysponowanie gruntem na
cele budowlane lub opinię właściciela gruntu, na którym zosta-
nie wybudowany pomost (dno jeziora i zbiornika wodnego). Jest
to zazwyczaj marszałek województwa, który w imieniu Skarbu
Państwa wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do wód
publicznych i tym samym gruntów pokrytych wodami powie-
rzchniowymi jezior i zbiorników wodnych. Dodatkowa opinia
powinna pochodzić też od rybackiego użytkownika danej wody,
np. Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, instytucji, spółki
lub osoby fizycznej dzierżawiącej prawo rybackiego korzystania
z wód (tzw. rybackiego użytkownika wód).
Warto też pamiętać, że jeżeli budowa pomostu wymagać będzie
także konieczności usunięcia lub wycięcia roślinności porasta-
jącej brzeg i dno jeziora lub innego zbiornika wodnego, oprócz
pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu niezbędne

Tryb i zasady przy budowie pomostów wędkarskich 
wg obowiązującego prawa 

będzie także uzyskanie pozwolenia na wycinkę lub usunięcia
roślinności. 
Natomiast przepisy ustawy Prawo budowlane dzielą pomosty na
dwie kategorie. Budowa pomostów, których długość całkowita
wynosi do 25 m, a wysokość, liczona od korony pomostu do
dna akwenu wynosi do 2,5 m nie wymaga uzyskania pozwolenia
na budowę. Dodatkowym warunkiem jest, aby pomost taki słu-
żył do: cumowania niewielkich jednostek pływających, takich jak
łodzie, kajaki, jachty, a także do uprawiania wędkarstwa i rekre-
acji (art. 29 ust. 1 pkt. 16 - ustawa Prawo budowlane - z dnia
07.07.1994 r. – tekst jednolity - Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 
z póź. zm.). 
W przypadku budowy takiego pomostu należy dokonać zgłosze-
nia do właściwego terytorialnie starosty zamiaru wykonania
pomostu przed terminem rozpoczęcia robót. W zgłoszeniu nale-
ży określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowla-
nych oraz termin ich rozpoczęcia (art. 30 ust. 1 pkt. 1). Do zgło-
szenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 32 
ust. 4 pkt. 2) oraz w zależności od potrzeb odpowiedni szkic lub
rysunek, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrębnymi przepisami. 
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego roz-
poczęcia robót budowlanych. Do wykonania pomostu można
przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłosze-
nia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu 
i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu
terminu rozpoczęcia budowy pomostu. 
Natomiast w przypadku budowy pomostów o długości całkowi-
tej przekraczającej 25 m i wysokości ponad 2,5 m, oprócz
pozwolenia wodnoprawnego wymagane jest uzyskanie pozwo-
lenia na budowę. 
Obecnie obowiązujące przepisy Prawa wodnego pozwalają
także na legalizację pomostów wykonanych bez wymaganego
pozwolenia wodnoprawnego. (wzór na str.10)
Właściciel takiego pomostu może wystąpić z wnioskiem do sta-
rosty o jego legalizację, dołączając dokumenty takie jak w przy-
padku budowy pomostu (art. 131 ust. 2). 
Starosta może wydać decyzję o legalizacji pomostu, jeżeli jego
lokalizacja nie narusza przepisów o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym oraz przepisów art. 63. Ustali także w dro-
dze decyzji wysokość opłaty legalizacyjnej, wynoszącej 10-krot-
ność opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego
(art. 64a ust 1 i 2). 
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wzór 

POMOST
REKREACYJNO – WĘDKARSKI

NA JEZIORZE ……………

............................dnia…………………….. r.

I Część opisowa
1. Ubiegający się o wydanie pozwolenia 

Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:
……………………………………………………………………………

Obręb, numer działki:
…………………………………………………………………………..
Inne dane np. dotyczące praw użytkowania przyległych 
terenów: 
……………………………………………………………………………

2. Wyszczególnienie 
a. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 
Budowa pomostu na brzegu jeziora ………………, który służył
będzie do powszechnego korzystania tj. cumowania niewielkich
jednostek pływających, jak: łodzie, kajaki, jachty, rekreacji oraz
uprawiania wędkarstwa, zgodnie z warunkami określonymi
przez uprawnionego do rybactwa. 
……………………………………………………………………………
b. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych
Nie dotyczy 
c. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddzia-
ływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do
wykonania urządzeń wodnych z podaniem siedzib 
i adresów ich właścicieli 

Jezioro ………..………… w rozumieniu Ustawy Prawo Wodne
wchodzi w skład obwodu rybackiego ustanowionego przez
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w ………………… na mocy Rozporządzenia z dnia ……………... 
numer ……………. 
w sprawie
……………………………………………………………….……………

Użytkownikiem rybackim jeziora jest (np. Polski Związek
Wędkarski Okręg w Toruniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 80,
87-100 Toruń).
Właścicielem gruntu pod wodą jest Marszałek Województwa
………………………………...
Właścicielem działki przyległej jest …....... z siedzibą w …………
Pomost będzie budowlą powszechnie dostępną i nie będzie
naruszał prawa do powszechnego korzystania. 
Ponadto pomost nie będzie wychodził poza pas roślinności
wynurzonej i nie będzie ograniczał uprawnionemu do rybactwa
użytkowania rybackiego jeziora.
……………………………………………………………………………

d. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosun-
ku do osób trzecich 
Ubiegający się o pozwolenie w związku z usytuowaniem pomo-
stu w granicach działki jeziora jest obowiązany do bezwzględne-
go respektowania praw i ustaleń właściciela i uprawnionego do
rybactwa w obwodzie rybackim jeziora ……………………..
Ponadto ubiegający się o pozwolenie na wykonanie urządzenia
wodnego jakim jest pomost, zobowiązany jest do przestrzegania
przepisów z zakresu ochrony środowiska, prawa wodnego,
ustawy o rybactwie śródlądowym oraz do zapewnienia bezpie-
czeństwa korzystającym z pomostu poprzez utrzymywanie go 
w pełnej sprawności technicznej.  
……………………………….……………………………………………

JAK NAPISAĆ OPERAT WODNO-PRAWNY 
NA BUDOWĘ POMOSTU ?

2 a. Opis urządzenia wodnego, podstawowe parametry  
i warunki jego wykonania:

współrzędne geograficzne pomostu:
………………………………………………………….
długość całkowita - …………. mb 
liniowa wysokość od korony pomostu do dna akwenu –……..m 
szerokość kładki do korony pomostu – ……….. m 
odstępy pomiędzy deskami na kładce - ………… mm 
grubość desek kładki - ……….. mm 
rodzaj użytego drewna: ……………………………… 
pomost wykonany na palach ………………….. o średnicy ………
mm wbitych w dno jeziora 
zabezpieczony w sposób pozwalający na w pełni bezpieczne
poruszanie się po nim przez użytkowników.
……………………………………………………………………………

3. Charakterystyka wody objętej pozwoleniem 
wodnoprawnym

(opis zlewni, obwodu rybackiego, powierzchni, typu rybackiego,
uprawnionego do rybactwa, roślinności, obrębów ochronne
itp.)
……………………………………………………………………………

4. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu
wodnego 
Nie dotyczy 

5. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody
powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na
stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich
określonych 
Nie dotyczy 

6. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przy-
padku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia
awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz
urządzeń wodnych w tych sytuacjach 
Nie dotyczy 

7. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływa-
nia zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do
wykonania urządzeń wodnych np. ustanowione obręby
ochronne wraz z opisem ich granic i wskazaniem okresów
obowiązywania.
……………………………………………………………………………

II Część graficzna 
1. Plan urządzenia wodnego i zasięg oddziaływania zamierzo-
nego korzystania z wód lub planowanych do wykonania
urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich
powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową
terenu. 

Stanowi załącznik Nr ….. do niniejszego operatu.
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…………………… dnia...........................

...........................................................................
(nr rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia)

STAROSTWO POWIATOWE W ………………………………….
Wydział ……………………………………

Zgłoszenie 
budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę

Inwestor :
..........................................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres )

Nr telefonu:.........................................

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (jedn. tekst Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z później-
szymi zmianami) zgłasza zamiar przystąpienia do wykonania na
nieruchomości:

położonej w ..................................................... 
przy jeziorze ......................................................

na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka Nr..............................................................

w obrębie
ewidencyjnym.................................................................................
w jednostce  ewidencyjnej
..........................................................................................................

budowy:

1. rodzaj budowy 
..........................................................................................................

2. zakres budowy
..........................................................................................................

3. sposób wykonywania budowy
..........................................................................................................

4. termin rozpoczęcia budowy
..........................................................................................................

(nie wcześniej niż po 30 dniach od dostarczenia zgłoszenia do
Starostwa)

Do zgłoszenia dołączam:
1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane;

2. opracowanie zawierające :
a) opis określający rodzaj, zakres i sposób 

wykonywania budowy,
b) szkice i rysunki obrazujące zamierzenie, jego lokalizację 

i rozwiązania konstrukcyjne,
c) pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,

3. projekt zagospodarowania terenu (jeżeli jest wymagany - 
art. 30 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane) wykonany przez pro-
jektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
wraz z :

* z zaświadczeniem o przynależności projektantów (oraz spraw-
dzających) do właściwej izby samorządu zawodowego aktualne
na dzień opracowania projektu,
* oświadczeniem projektanta (oraz sprawdzającego) o spo-
rządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

4. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu 
inwestora,

5. w przypadku zgłoszenia składanego przez osobę prawną 
„odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego 
Rejestru Sądowego,

6. wykaz działek w przypadku inwestycji liniowej w przypadku 
braku miejsca w treści zgłoszenia (jako załącznik 
do niniejszego zgłoszenia),

7. w zależności od potrzeb pozwolenia, uzgodnienia 
lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

Zgłoszenie budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę
wzór

Wszystkie informacje dotyczące zasad budowy pomostów można znaleźć na stronie internetowej Okregu w Toruniu.
Dziękujemy Okręgowi PZW w Poznaniu za pomoc w opracowaniu informacji dotyczacych budowy pomostów.

2. Zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzenia
wodnego oraz koryta wody płynącej w zasięgu oddziaływania
tych urządzeń z określeniem podstawowych parametrów,
takich jak:
długość: ……… m
wysokość: ……… m
szerokość: ………. m
wykonanie: zgodnie z opisem nietechnicznym zawartym 
w części opisowej operatu.

3. Schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz zna-
ków żeglugowych 
Nie dotyczy 

4. Schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzenia wod-
nego (rzut poziomy, z góry)

Pomost wędkarski, rekreacyjny, wykonany z ………………….,
konstrukcja ……………………............, o długości ………… m,
szerokości ……………......... m, wysokości liniowej od korony
pomostu do dna akwenu ………................. m, zlokalizowany
nad jeziorem ………………, na wysokości działki nr ……., 
zgodnie z mapą ewidencyjną i wypisem z rejestru gruntu.

Autor operatu: …………………………………………. 

………………………., dnia …………..…. r.
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Powiat Nowe Miasto Lubawskie
Dębno (Małe Dębno), Głowin (Głowińskie) – w granicach powiatu,
Gryźliny, Kakaj, Kuligi - Tylice, Lekarty, Łąkorz (Łąkorek), Osetno,
Rynek (Kiełpińskie), Skarlin (Skarlińskie), Studa, Wielki Staw,
Wielkie Partęczyny, wyrobisko Nielbark II, Radomno, Płociczno,
Płociczenko, Pratynia (Kamienny Most).

Powiat Wąbrzeźno
Wieczno Południowe, Zamkowe, Wieldządz.
w godz. 19 -11 zakaz obowiązuje na jeziorach: Frydek, Sitno,
Wieczno Północne, Płużnica, Szańce, Szczurkowo, Łopatki, Blizno.

Powiat Golub-Dobrzyń 
Gajewo, Grodno, Słupno, Mlewiec, Mlewo (Korza), Okonin.

Powiat Toruń
Archidiakonka, Dzikowo, Kozielec, Głuchowo, Grodno, Dźwierzno,
Kamionki, Górsk, Józefowo. Jezioro Chełmżyńskie - zakaz używa-
nia jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi 

w godzinach od 8:00 do 11:00 oraz od 21:00 do 3:00;
całkowity zakaz używania skuterów wodnych.

Powiat Grudziądz
Zakaz używania motorowych jednostek pływających i uprawiania
sportów motorowodnych na jeziorze Wielkie Rudnickie obowiązu-
je od 1.05 - 31.10 każdego roku, a na jez. Tarpno od 1.06 - 15.09.

Powiat Brodnica
Chojno, Czarne, Głęboczek Mały, Grzywinek, Marek, Oleczno,
Wądzyń, Wysokie Brodno, Bachotek, Cielęta, Szczuka, Niskie
Brodno, Forbin, Głęboczek Wielki, Janówko, Sosno, Duże, Płowęż,
Żaleń, Łąki Tabuła, Szafarnia, Tęgowiec, Ciche, Kurzyny, Mieliwo,
Małe Partęczyny, Retno, Robotno, Sosno Małe, Strażym, Zbiczno,
Czartek, Kochanka, Skrzynka, Dębno, Karaś, Sopień, wielkie Leźno,
Górzno, Wierzchownia, Gutowo, Bartniczka, Księte.

Powiat Chełmno
Papowo Biskupie, Kornatowo, Małe Czyste, Starogrodzkie, 
Stara Wisła.

Jeziora Okręgu PZW Toruń objęte zakazem 
używania jednostek pływających 

z silnikami spalinowymi
Szczegóły na stronie internetowej Okręgu

Argumenty naukowe
Wysoka śmiertelność ryb łososiowatych wynika z ich naturalnych
uwarunkowań wykształconych w procesie ewolucji. Nie wnikając 
w szczegóły biologii gatunków wędrownych z rodzaju Salmo jak troć
wędrowna i łosoś atlantycki śmiertelność naturalna jest zjawiskiem
przynoszącym korzyść danemu gatunkowi. badania szczegółowe 
w warunkach krajowych jednoznacznie wskazują na niewielki procent
ryb przystępujących do tarła powtórnie i to w okresie braku głównej
bariery na Wiśle (zapora we Włocławku).
Analizy obrazu łusek 5500 osobników troci wędrownej populacji
wiślanej, zbieranych w latach 1953 – 1968 z osobników stada letniego
i zimowego, dostarczają w tym względzie niepodważalnych
dowodów 1,2. W próbach ryby powtarzające wędrówkę tarłową
stanowiły od 0% do 5,1 % wśród troci zimowych i od 0% do 3,2%
wśród troci letnich. Łącznie w próbach łuskowych troci zimowego
ciągu, zbieranych od 1953 do 1968 r. znaleziono 43 osobniki 
z założonym na łuskach znakiem tarłowym (średnia wieloletnia 1,3%).
W materiale łuskowym troci letniego ciągu z lat 1960-1968 znaleziono
13 osobników z zaznaczonym na łusce śladem po odbytym tarle
(średnia 1,1%).
Analizując usytuowanie znaków tarłowych w obrazie łusek stwier-
dzono, że ponad 70% osobników odbyło swoje pierwsze tarło w wieku
A.2+ i ponownie przyłączyło się do ciągu tarłowego w wieku A.3+.
Około jedna czwarta ryb pierwsze tarło odbyła w wieku A.3+ 
i rozpoczęła kolejną wędrówkę tarłową w następnym roku w wieku
A.4+. Wśród powtarzających tarło troci zimowych, tylko niewielka
grupa ryb po odbyciu pierwszego tarła w wieku A.3+, wędrówkę
tarłową podjęła w wieku A.5+, tj. po dłuższej przerwie.
Zaletą tarła po uśmierceniu ryby i następnie po rozcięciu powłok
brzusznych jest swobodne wydobycie ikry (oocytów) bez jej
uszkodzeń mechanicznych. Dodatkowo umożliwia to nam wstępną
ocenę jakości ikry niezapłodnionej jeszcze przed umieszczeniem jej 
w naczyniu, w którym ma dojść do zapłodnienia. Metoda ta pozwala
na wyeliminowanie pozostałości krwi i zapobiega dostawaniu się
moczu. To działanie pozwala na uzyskanie większej ilości ikry zapło-
dnionej przy wykorzystaniu mniejszej liczby tarlaków, czego nie
gwarantuje nam metoda tradycyjnego wyciskania ryb.

Argumenty gospodarcze
Ryby w trakcie sztucznego rozrodu są pozbawiane śluzu (dla praw-
idłowego przebiegu zapłodnienia koniecznym zabiegiem jest
dokładne osuszenie tarlaków). Pozbawiamy ryb ich naturalnej bariery
zapobiegającej wnikaniu drobnoustrojów chorobotwórczych. W ten
sposób ułatwiamy potencjalną inwazję. O podatności na infekcję
drobnoustrojów decyduje stan powłok zewnętrznych oraz odporność
ryb, co ma bezpośrednie przełożenie na rozległość i zaawansowanie
zmian skórnych. Potwierdzeniem takiego zagrożenia są wyniki
prezentowane w artykule Grudniewskiej i innych 3 o wystąpieniu

choroby (UDN) zwanej często wrzodzienicą. Wszelkie uszkodzenia
skóry, będące naturalną barierą ochronną, wywołane podczas
połowów i innych manipulacji stanowią wrota zakażenia, przez które
swobodnie przechodzą drobnoustroje. Badania potwierdziły, że przy-
czyną powstawania owrzodzeń u troci są bakterie, wirusy oraz czyn-
niki środowiskowe.

Argumenty populacyjne
Dwuśrodowiskowe ryby łososiowate ze względu na swoją biologię,
w której kluczowe znaczenie odgrywa wędrówka rozrodcza pomiędzy
wodami słonymi i słodkimi, charakteryzują się bardzo wysoką
śmiertelnością potarłową. W przypadku łososi pacyficznych z rodza-
ju Oncorhynchus wynosi ona 100%, w przypadku rodzaju Salmo
sięga 95-99%. Ryby łososiowate, jako najbardziej wrażliwe na
wszelkiego rodzaju manipulacje generujące reakcje stresowe reagują
zwykle istotnym obniżeniem odporności. Zresztą już sama migracja
tarłowa jest dla nich nie lada wyzwaniem i w naszych warunkach
niskiej jakości wód w rzekach stanowi istotny element zwiększonych
strat w pogłowiu.

Podsumowanie
Bardzo wysoka śmiertelność potarłowa u troci wędrownej i tym
bardziej u łososia jest zjawiskiem naturalnym. W związku z tym
wypuszczanie troci po tarle jest działaniem nieuzasadnionym mery-
torycznie i gospodarczo. Nieco inny punkt widzenia wynikający 
z doświadczeń z tarłem przeżyciowym jest wart dalszej dyskusji 
i wdrożeń. Należy także pamiętać, że odławiając 400-600 osobników
z danej rzeki, pozyskujemy około 8-10% ryb, które wstępują do niej
na tarło. Podczas zapłodnienia szczególny nacisk kładzie się na
zapładnianie możliwie niedużych porcji ikry mleczem pochodzącym
od wielu samców. Zatem odławiając niespełna 10% tarlaków zapew-
niamy ciągłość pokoleń, pamiętając o zmienności genetycznej.
Materiałem zarybieniowym u troci jest wylęg, narybek letni i smolty.
Zarybianie prowadzone przez PZW należy do skutecznych i daje
bardzo dobre efekty.

Przewodniczący Rady Naukowej przy ZG PZW 
prof. dr hab. Tomasz Heese

1. Borzecka I., 1997. Charakterystyka troci wislanej – poszukiwanie kryteriów
restytucyjnych. Rozprawa doktorska wykonana w Instytucie Rybactwa Śród-
ladowego w Olsztynie.
2. Borzęcka I., 1999, The age of migrating Vistula sea trout and the variability od
smolt recruitment to the sea before damming the river. Bulletin of the Sea
Fisheries Institute, 3 (148):3-21.
3. Grudniewska J., Bartel R., Bernaś R., Cizmowski L., Jesiołowski M., Kacperska
B., Kazuń B., Marczyński A., Sarabura T., Pender R., Połomski S., Skóra M.,
Sobocki M., Terech-Majewska E., Wołyński P., Siwicki A., 2011. Zmiany pato-
logiczne w skórze tarlaków łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta m. trutta)
z niektórych pomorskich rzek w 2009 r. – Komunikaty Rybackie, 121:7-12.

Opinia Rady Naukowej Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego dotycząca prowadzenia
przeżyciowego tarła wędrownych ryb łososiowatych w środowisku naturalnym (z dn 16.04.2004 r.)
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PRZEDSIĘWZIĘCIA OKRĘGU
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

W TORUNIU

ZREALIZOWANE między innymi:
1. Zakup środków transportu na łączną wartość 1.337.539,36 zł, w tym:

* Samochody z wyposażeniem dla SOM Grzmięca i SOM Grudziądz
* Samochody do przewozu ryb  dla ZGW-R Grzmięca
* Samochód specjalistyczny do przewozu jesiotra dla ZGW-R Grzmięca
* Przyczepy do przewozu ryb żywych i przewozu łodzi rybackich dla ZGW-R Grzmięca
* Samochody dla SSRyb Grudziądz, Chełmno, Toruń, Łasin, Golub-Dobrzyń
* Samochód dla SOM Toruń
przy udziale:

- dotacji PO RYBY 2007-2013 - 629.237,64 zł
- dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 392.200,00 zł
- środków własnych Okręgu - 316.101,72 zł

2. Budowa ośrodka wylęgu i podchowu jesiotra łącznie z bazą tarlakową, systemami kontrolno – sterującymi, kolektorami 
oraz z salą edukacyjną na
łączną wartość 7.186.670,57 zł
przy udziale:
- dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu -     84.464,00 zł
- dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 4.939.979,53 zł
- dotacji Ekofunduszu w Warszawie - 1.420.000,00 zł
- środków własnych Okręgu -    742.227,04 zł

3. Zakup nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania w Strzemiuszczku, Wąbrzeźnie, nad jez. Górsk, nad jez. Nielbark 
na łączną wartość 203.314,79 zł – ze środków własnych Okręgu 

4. Organizacja festynów oraz konkursów i zawodów wędkarskich w miejscowości Szarnoś, Lisnowo, Lisnówko, Biały Bór, Zalesie, 
na łączną wartość 55.813,07 zł przy udziale:

- dotacji PO RYBY 2007-2013 - 38.855,06 zł
- środków własnych Okręgu - 16.958,01 zł

5. Wyposażenie trzech zorganizowanych szkółek wędkarskich w Świeciu n/Osą, Ryńsku oraz Wieldządzu 
na łączną wartość 142.929,33 zł
przy udziale:

- dotacji - 120.396,58 zł
- środków własnych Okręgu -   22.532,75 zł

W TRAKCIE REALIZACJI:
* Adaptacja budynku biurowego w Grzmięcy na ośrodek tradycji rybactwa i wędkarstwa (muzeum) 

na łączną wartość 632.563,28 zł
przy udziale - dotacji PO RYBY 2007 – 2013 - 527.478, 79 zł

* Rozbudowa wędzarni spełniającej wymogi weterynaryjne w Grzmięcy na łączną wartość 307.500,00 zł
przy udziale - dotacji PO RYBY 2007 – 2013 – 125.326,39 zł

* Fotowoltaika – Zabezpieczenie działania ośrodka wylęgu i podchowu narybku oraz bazy tarlakowej jesiotra ostronosego 
poprzez dywersyfikację źródeł zasilania na łączną wartość 230.000,00 zł

przy udziale - dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 230.000 zł

* Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Chełmżyńskim w miejscowości Strużal na łączną wartość 334.316,26 zł
przy udziale - dotacji PO RYBY 2007 – 2013 – 284.000 zł

* Budowa infrastruktury turystyczno-wędkarskiej nad jez. Chełmżyńskim w miejscowości Zalesie na łączną wartość 510.386,59 zł
przy udziale - dotacji PO RYBY 2007 – 2013 – 433.828,60 zł

* Centralny rejestr – geolokalizacja „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 
w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w tym przypadku 
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej na łączną wartość 83.000,00 zł 

przy udziale - dotacji PO RYBY 2007 – 2013 – 70.550,00 zł

* Restytucja jesiotra ostronosego i tworzenie stad selekcyjnych oraz promocja zasobów przyrodniczych 
woj. Kujawsko-Pomorskiego na łączną wartość 399.237,00 zł 

przy udziale - dotacji PO RYBY 2007 – 2013 – 339.351,45 zł.
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Pytania od Czytelników
Kilka osób zwróciło się do redakcji z proś-
bą o wyjaśnienie zasad wydawania kart
wędkarskich; pytano m.in. czy posiadanie
karty wędkarskiej jest obowiązkowe,
kiedy nie jest potrzebna, dlaczego trzeba
zdawać egzaminy itp.?
Część pytań dotyczyła także niektórych
postanowień regulaminu Amatorskiego
Połowu Ryb, głównie: dlaczego wprowa-
dzono wymiary „od” dla niektórych
gatunków ryb oraz limitów połowów.

Zacznijmy od kart wędkarskich
Amatorski połów ryb w Polsce reguluje
ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o ryba-
ctwie śródlądowym, nowelizowana dnia
30 sierpnia 2013 r., która określa „zasady 
i warunki ochrony, chowu, hodowli i poło-
wu ryb w powierzchniowych wodach
śródlądowych i w wodach znajdujących
się w urządzeniach wodnych oraz 
w obiektach przeznaczonych do chowu
lub hodowli ryb; oraz: właściwość orga-
nów administracji publicznej, sposób ich
postępowania, a także zadania i obowiąz-
ki jednostek organizacyjnych i osób, zwią-
zane z wykonywaniem przepisów”.
Artykuł 7 tekstu jednolitego dotyczy węd-
karstwa i stwierdza, że:
1. Za amatorski połów ryb uważa się
pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą, przy
czym dopuszcza się, w miejscu i w czasie
prowadzenia połowu ryb wędką, po-
zyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu
podrywki wędkarskiej. 
1a. Ryby przeznaczone na przynętę mogą
być wprowadzone wyłącznie do wód, 
z których zostały pozyskane. 
2. Amatorski połów ryb może uprawiać
osoba posiadająca dokument uprawnia-
jący do takiego połowu, zwany dalej
„kartą wędkarską” lub „kartą łowiectwa
podwodnego”, a jeżeli połów ryb odby-
wa się w wodach uprawnionego do
rybactwa - posiadająca ponadto jego
zezwolenie. 
2a. Posiadanie zezwolenia, o którym
mowa w ust. 2, potwierdza dokument
wydany w postaci papierowej lub elektro-
nicznej przez uprawnionego do rybactwa
w obwodzie rybackim określający podsta-
wowe warunki uprawiania amatorskiego
połowu ryb ustalone przez uprawnionego
do rybactwa wynikające z potrzeby pro-
wadzenia racjonalnej gospodarki ryba-
ckiej w tym obwodzie rybackim, uwzględ-
niającej w szczególności wymiary gospo-
darcze, limity połowu, czas, miejsce i te-
chnikę połowu ryb.
Zezwolenie może także wprowadzać
warunek prowadzenia rejestru amator-
skiego połowu ryb, a w przypadku wpro-
wadzenia tego warunku – określać spo-
sób prowadzenia tego rejestru.”;
3. Z obowiązku posiadania karty wędkar-
skiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym
że mogą one uprawiać amatorski połów
ryb wyłącznie pod opieką osoby pełno-
letniej posiadającej taką kartę.
4. Z obowiązku posiadania karty wędkar-
skiej lub karty łowiectwa podwodnego są
zwolnieni cudzoziemcy czasowo przeby-
wający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, posiadający zezwolenie, o któ-
rym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego są
także zwolnione osoby uprawiające ama-
torski połów ryb w wodach znajdujących
się w obiektach przeznaczonych do

chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od
uprawnionego do rybactwa zezwolenie
na połów w tych wodach. 
5. Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa
podwodnego wydaje starosta właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania
zainteresowanej osoby, która złożyła 
z wynikiem pozytywnym egzamin ze
znajomości zasad i warunków ochrony 
i połowu ryb przed komisją egzaminacyj-
ną, o której mowa w ust. 7a. 
Z obowiązku składania egzaminu są zwol-
nione osoby posiadające średnie lub
wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa. 
6. Kartę wędkarską wydaje się osobie,
która ukończyła 14 lat. Kartę łowiectwa
podwodnego wydaje się osobie, która
ukończyła 18 lat. 
7. Za wydanie karty wędkarskiej i karty
łowiectwa podwodnego pobiera się opła-
tę, której wysokość powinna odpowiadać
kosztom jej wydania.

Ustawodawca jednoznacznie precyzuje,
że karta wędkarska jest niezbędna, aby
można było łowić na polskich wodach
śródlądowych. 
Odstępstwa od tej zasady dotyczą: mło-
dzieży do lat 14 (ale łowiącej w obecności
osoby pełnoletniej taką kartę posiada-
jącej), wędkowania na stawach hodowla-
nych/komercyjnych (ale za zgodą użyt-
kownika wody) oraz cudzoziemców (ale
pod warunkiem posiadania zezwolenia od
rybackiego użytkownika wody – prakty-
cznie po wniesieniu stosownej opłaty,
chyba że wędkowanie jest regulowane
dwustronnym porozumieniem z organiza-
cją wędkarską kraju pochodzenia).
Organem właściwym do wydawania karty
wędkarskiej, która jest wydawana doży-
wotnio, jest starosta właściwy ze względu
na miejsce zamieszkania (zameldowania)
osoby zainteresowanej. 
Podstawą prawną wydania karty wędkar-
skiej jest dokument potwierdzający zdanie
odpowiedniego egzaminu (odstępstwa
od tej zasady regulują przepisy, np. w
wypadku ichtiologów itp.).

Organizacją społeczną uprawnioną do
przeprowadzania egzaminów w zakresie
ochrony i połowu ryb w celu uzyskania
karty wędkarskiej - jest organizacja,
której statutowym celem działania jest
upowszechnianie wiedzy o warunkach
ochrony i połowu ryb, która na terenie po-
wiatu w dniu 1 stycznia każdego roku li-
czy co najmniej 200 pełnoletnich członków.

Opłata egzaminacyjna w okręgu toruń-
skim wynosi 30 zł (ulgowa dla osób pow.
70 lat 5 zł). Młodzież ucząca się w szkołach
dziennych (do 24 lat) oraz kobiety są zwol-
nione z opłaty.

Karta wędkarską umożliwia wstąpienie do
Polskiego Związku Wędkarskiego, umożli-
wia również okresowe wędkowanie na
wodach PZW, po uzyskaniu stosownego
zezwolenia. 

Komisje egzaminacyjne 
w Okręgu PZW Toruń

REJON TORUŃ
Rejonowa Komisja Egzaminacyjna przy
KOLE MIEJSKIM w TORUNIU, ul. Słowa-
ckiego 80 tel. 56 621 94 78 w każdy piątek
miesiąca w godz. 16:00 – 18:00

Komisja Egzaminacyjna  przy Kole PZW
Nr 62 RUBINKOWO w Toruniu, 
ul. Busz-czyńskich 7g w poniedziałek 
i czwartek w godz. 17:00-19:00

Komisja Egzaminacyjna przy Kole PZW
przy S.M. Na Skarpie w Toruniu, ul.
Wyszyńskiego 17e /piwnica/godziny
17:00 – 19:00:w dniach: maj-8, 22; czer-
wiec-12; lipiec-24; sierpień-14; wrzesień-
11, 25; październik-9, 23; listopad-6, 20;
grudzień-4, 18.

Komisja Egzaminacyjna przy Kole
Osiedlowym PZW PKP w Toruniu, ul.
Hallera 82 - druga i czwarta środa miesi-
ąca w godzinach 15:30-17:00

Komisja Egzaminacyjna przy Kołach PZW
przy MSM oraz przy S.M. Kopernik
w Toruniu ul. Gałczyńskiego 45 - co drugi
wtorek w godz. 17:00 – 19:00

Komisja Egzaminacyjna – odwoławcza
w Biurze Zarządu Okręgu PZW w Toruniu
ul. Słowackiego 80 tel. 56 622 52 95,
56 622 36 32. Komisja funkcjonuje w
miarę potrzeb, w godzinach pracy biura
Okręgu.

REJON GRUDZIĄDZ
Rejonowa Komisja Egzaminacyjna przy
KOLE MIEJSKIM w GRUDZIĄDZU ul.
Curie Skłodowskiej 16/2 tel. 56 462 67 11
- w każdy czwartek miesiąca w godz.
15:00 – 17:00.

REJON CHEŁMNO
Rejonowa Komisja Egzaminacyjna przy
KOLE MIEJSKIM w CHEŁMNIE ul.
Dworcowa 7, tel. 56 686 39 05- każdy
poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 –
17:00.

REJON BRODNICA
Rejonowa Komisja Egzaminacyjna przy
KOLE MIEJSKIM w BRODNICY ul.
Ceglana 18, tel. 56 493 11 11 - wtorek:
16:00-18:00, czwartek 13:00-16:00, piątek
15:00-17:00.

Komisja Egzaminacyjna przy KOLE
GMINNYM Nr 19 w JABŁONOWIE
POMORSKIM w siedzibie Koła w Miejsko
– Gminnym Ośrodku Kultury ul. Rynek 9 
- pierwsza środa miesiąca w godz. 16:00-
18:00.

REJON WĄBRZEŹNO
Rejonowa Komisja Egzaminacyjna przy
KOLE MIEJSKIM w WĄBRZEŹNIE /siedzi-
ba Turystycznego Ośrodka Wędkarskiego/
ul. Chełmińska 26 - pierwsza środa oraz
środa po 15-tym każdego miesiąca 
w godzinach 16:00 do 17:00.

REJON GOLUB – DOBRZYŃ
Rejonowa Komisja Egzaminacyjna przy
KOLE MIEJSKIM w GOLUBIU-DOBRZY-
NIU, ul. Katarzyńska 4 tel. 56 683 55 09 
- w ostatni czwartek miesiąca 
w godz. 16:00 – 17:00.

REJON ŁASIN
Rejonowa Komisja Egzaminacyjna przy
KOLE MIEJSKIM w ŁASINIE w siedzibie
OSiR. ul. 1000-lecia 3 - w pierwszy wtorek
miesiąca w godz. 16:00 – 17:00.

t
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REJON CHEŁMŻA
Rejonowa Komisja Egzaminacyjna przy
KOLE MIEJSKIM w CHEŁMŻY ul. Bł. Juty
5, tel. 56 675 66 92 - każdy czwartek mie-
siąca od godz. 16:00 – 17:00.

REJON NOWE MIASTO
LUBAWSKIE

Rejonowa Komisja Egzaminacyjna przy
KOLE MIEJSKIM w NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM, ul. Okólna 40 tel. 56 474 44
71 - każdy wtorek i piątek w godz. 16:00 –
18:00.

Komisja Egzaminacyjna przy KOLE
GMINNYM W BISKUPCU – w siedzibie
Koła,ul. Grudziądzka 20  tel. 56 474 52 52
- w każdy wtorek w godz. 14:00 – 16:00.
Szegółowe informacje można znaleźć na
stronie internetowej Okręgu PZW Toruń:
http://www.pzw.torun.pl/

Regulamin Amatorskiego
Połowu Ryb

Informacje podstawowe

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb
obowiązuje wszystkich wędkujących 
w wodach będących w użytkowaniu
Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW). 
Na łowiskach specjalnych PZW mogą
obowiązywać odrębne lub dodatkowe
regulaminy. 

Prawo do wędkowania w wodach użytko-
wanych przez Polski Związek Wędkarski
mają członkowie PZW i osoby niezrzeszo-
ne w PZW, posiadający kartę wędkarską,
przestrzegający zasad ujętych w Regu-
laminie, po uzyskaniu zezwolenia upraw-
nionego do rybactwa.

Prawo do samodzielnego wędkowania
ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym,
że młodzież do 16 lat nie ma prawa do
wędkowania w porze nocnej bez nadzoru
osoby uprawnionej do opieki.

Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobo-
wych grup młodzieży nie posiadających
kart wędkarskich, pod nadzorem opieku-
na posiadającego stosowne uprawnienia
oraz zezwolenie wydane przez zarząd
okręgu PZW. Każda osoba z grupy ma
prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, 
z zachowaniem uprawnień do własnego
stanowiska i dziennego limitu połowu
przysługującego członkowi PZW.

Członek PZW ma prawo udostępnić
współmałżonkowi, posiadającemu kartę
wędkarską, jedną ze swoich wędek do
wędkowania, w granicach przysługujące-
go mu stanowiska i limitu połowu, bez
konieczności uiszczania przez współmał-
żonka składki członkowskiej oraz składki
na ochronę i zagospodarowanie wód.

W czasie wędkowania wędkarz ma obo-
wiązek posiadać: kartę wędkarską, zezwo-
lenie wydane przez uprawnionego do
rybactwa i inne dokumenty wymagane
przez wydającego zezwolenie.

Przed przystąpieniem do wędkowania,
wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do

kogo należy wybrane przez niego łowisko
i czy nie obowiązują na nim dodatkowe
ograniczenia, poza zawartymi 
w Regulaminie.

Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek
poddać się kontroli prowadzonej przez:
- funkcjonariuszy Policji,
- strażników Państwowej Straży 

Rybackiej,
- strażników Społecznej Straży 

Rybackiej,
- strażników Straży Ochrony 

Mienia PZW,
- strażników Państwowej Straży 

Łowieckiej,
- strażników Straży Leśnej,
- strażników Straży Parków Narodowych 

i Krajobrazowych,
- uprawnionego do rybactwa, 

na użytkowanych przez niego wodach.

Na wodach użytkowanych przez Okręg
PZW w Toruniu obowiązują wymiary 
i okresy ochronne oraz dobowe limity
łowionych ryb. Rygorów tych należy bez-
względnie przestrzegać. Informacje szcze-
gółowe znajdziemy na stronie interneto-
wej Okręgu, ale jedna rzecz wymaga szer-
szego wyjaśnienia.

Uchwałą Zarządu Okręgu na wodach
użytkowanych przez Okręg PZW w To-
runiu wprowadzono dodatkowe wymiary
ochronne „od” dla szczupaka, sandacza 
i okonia. To dobra decyzja, która położyła
kres dyskusji, jaka przez kilka lat toczyła
się na łamach prasy (także Naszych Wód)
na temat potrzeby odławiania „ryb sta-
rych”. Przeciwnicy argumentowali to
koniecznością eliminacji „wiekowych”
osobników (głównie szczupaków),
których przyrosty wagowe są nie-
współmierne do ilości zjadanych ryb i tym
samym ich obecność w wodzie zagraża
bytowi innych gatunków. Twierdzono
także, że są one roznosicielami chorób 
i pasożytów.

Można się zgodzić, że „stare” ryby potrze-
bują znacznie więcej pokarmu do wzrostu
niż ryby młode, ale zupełnie pomijano ich
zdolności rozrodcze i genetyczne. Np. 
u szczupaka ilość składanej ikry jest zale-
żna od wielkości ryby i waha się od kilku-
dziesięciu do kilkuset tysięcy ziaren. Ten
rząd wielkości robi różnicę, zwłaszcza jeśli
pomnożymy tę ostatnią liczbę przez kilka
lat (przeciętnie szczupak żyje do 14 lat,
tylko samice). 
Udowodniono także (George Sugihara),
że nadmierne odłowy osobników najstar-
szych powodują niestabilność ekosyste-
mu, co zagraża populacji, a w naszym
wypadku wymaga dodatkowych zary-
bień, czyli zwiększa koszty.
Ponadto metrowy szczupak lub sandacz
swoją wielkością udowodnił, że jest rybą
zdrową, odporną na wspomniane wyżej
choroby i pasożyty, a osiągając ten roz-
miar potwierdził również swoiste „doś-
wiadczenie życiowe”, które pozwoliło
dożyć tak „solidnego wieku”. 
Taką pulę genową warto pielęgnować. 

Wędkarstwo ma być przyjemnością, a nie
sposobem na pozyskiwanie mięsa.
Zarybienia narzucane w operatach są nie-
zwykle kosztowne, zwłaszcza gdy chodzi
o gatunki najbardziej cenione pod
względem konsumpcyjnym: pstrągi, tro-
cie, łososie, lipienie, sumy, brzany itd.
Wprowadzając limity dobowe ogranicza-
my nadmierne połowy, dbając tym
samym, aby jak najwięcej wędkarzy miało
szansę złowienia (także skosztowania)
ryby innej niż płoć, leszcz czy krąp.

opr. AJ

MAJÓWKA DLA DZIECI
W sobotę 3 maja, na miejskim jeziorku
Staw Ceglana odbyła się „Majówka“ dla
dzieci  - zawody wędkarskie organizowa-
ne od wielu lat dla najmłodszych adep-
tów sztuki wędkarskiej przez brodnickie
Koło Miejskie PZW.
Pogoda niezbyt sprzyjała, gdyż było bar-
dzo zimno, podczas rozpoczęcia zawo-
dów  tylko 6 stopni ciepła, ale taki ziąb nie
przestraszył dzieci, których aż 38 przyby-
ło  na tę imprezę. Na szczęście nieco
później zaświeciło słońce i zrobiło się cie-
plej. Młodzi wędkarze startowali w trzech
grupach wiekowych, a ich zdobyczą naj-
częściej były niewielkie wzdręgi, czasem
na haczyku pojawiały się okonki i płotki.
Ale zabawa była przednia, a rywalizacja
zacięta.
Wszystkie rybki wróciły do wody a pod-
czas ważenia przy okazji dzieciaki pozbie-
rały śmieci, które pozostawili dorośli.
W  kategorii do 10 lat zwyciężył Bartek
Sadowski, w kategorii 10-12 lat Jakub
Kucharczyk, a w kategorii 12-16 lat
Dominik Malinowski. 

Następne zawody dla  najmłoszych zapla-
nowane są na Dzień Dziecka, na które ser-
decznie zapraszamy. 

Jerzy Fijołek
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14 stycznia w Sali Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie
odbyła się uroczystość obchodów 65-
lecia powstania Koła Miejskiego w tym
mieście. 

Prezes Koła Czesław Atamańczuk przy-
pomniał historię wędkarstwa w Łasinie.
Okazuje się, że już w 1946 roku powołano
Łasińskie Towarzystwo Wędkarskie, które-
go prezesem został Emil Dębski. W tym
też roku odbyły się pierwsze zawody
wędkarskie nazwane Królewskimi, a to 
z racji rangi i oprawy: zawodnicy w towa-
rzystwie orkiestry strażackiej i tłumu kibi-
ców wyruszyli z Rynku nad Jezioro Łasiń-
skie. Pierwszym mistrzem Koła został
Leon Stopel.
W 1948 roku w miejsce Towarzystwa
powołano Koło Wędkarskie, którego pre-
zesem ponownie został kol. Emil Dębski,
a po nim kolejno: Franciszek Kreiss, Jan
Wilamowski, Janusz Świtała, Wiesław
Jasiński, Jerzy Zozula i Czesław
Atamańczuk, który funkcję prezesa pełni
od 2007 roku.
W uroczystym, sprawozdawczym zebra-
niu Koła uczestniczyli zaproszeni goście:
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin pan
Franciszek Kawski, Przewodniczący Rady
Miejskiej pan Piotr Żuchowski, Dyrektor
Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Toruniu pani Grażyna
Dejewska, prezesi kół Rejonu Łasin, były
też „Nasze Wody”. Zebraniu przewodni-
czył kol. Piotr Jankowski.
W części roboczej uczestników zapozna-
no z problematyką zarybiania jezior
będących pod opieką kół, omawiano
zagadnienia związane z ochroną wód,

65 LAT KOŁA MIEJSKIEGO W ŁASINIE

Wyróżnieni (i nagrodzeni) młodzi wędkarze w towarzystwie sponsorów (drugi
rząd od lewej) Piotra Jankowskiego, Prezesa Koła Czesława Atamańczuka 
i Burmistrza Łasina pana Franciszka Kawskiego.

przedstawiono aktualny stan organizacyj-
ny m.in. osiągnięcia sekcji młodzieżowej.
Zebranych bulwersowała opieszałość
władz we wprowadzaniu zakazu używania
silników spalinowych: podkreślano unika-
towość akwenu, który z racji niewielkiej
głębokości i dużego zamulenia dna jest
niezwykle podatny na wahania poziomu
tlenu a dodatkowo ruch głośnych łodzi 
i skuterów płoszy ptactwo, wśród którego
znajdują się gatunki prawnie chronione.
W dalszej części spotkania zasłużeni dzia-
łacze koła otrzymali wyróżnienia:
Złotą Odznakę PZW otrzymał kol.

Romuald Kuźmicki a odznakę „wzorowy
młody wędkarz” kol. Mateusz Filbrandt.
W imieniu Zarządu Koła okolicznościowe
medale, wydane z okazji 65-lecia Koła,
otrzymali m.in: Franciszek Kawski, Piotr
Żuchowski, Grażyna Dejewska, Syl-
wester Góras, Edmund Bartkowski,
Edmund Wlazło, Piotr Radzieniewski,
Zenon Kołpacki, Romuald Kuźmicki,
Stanisław Trojanowski, Zenon Rybiński,
Paweł Filbrandt oraz prezesi kół rejonu,
Komendant SOM.

opr. AJ

Terenów do wypoczynku i rekreacji 
w Gminie Chełmża z roku na rok przyby-
wa. Już teraz mieszkańcy gminy mogą
zaczerpnąć świeżego powietrza na zago-
spodarowanej plaży nad jeziorem Głu-
chowskim. Do dyspozycji są tutaj dwa po-
mosty, wiata z miejscem do grillowania,
plac zabaw dla dzieci, sanitariaty i oczywi-
ście niewielka, ale dostępna z uporządko-
wanym brzegiem plaża. Już niebawem,
bo z końcem czerwca br. mieszkańcy
będą korzystać z kolejnych podobnych
miejsc na terenie gminy. Są to tereny nad
jeziorem Chełmżyńskim w Strużalu i kolej-
ny zagospodarowywany teren w Zalesiu.
W Strużalu na terenie przyjeziornym
obecnie budowane są pomosty, sanitaria-
ty i wiata, tym razem w kształcie łodzi
rybackiej nawiązująca do charakteru przy-
jeziornej miejscowości. Typowy teren do
rekreacji, w tym dla wędkarzy powstaje w Za-
lesiu. Do tej pory jeszcze dziewiczy teren
uzupełni ścieżka piesza, miejsce do zabaw
dla dzieci, ale przede wszystkim dwana-
ście pomostów wędkarskich z których
zapewne z wielkim zadowoleniem skorzy-
stają wędkarze nie tylko z gminy, ale i z re-
gionu. Inwestycję w Zalesiu finansuje
PZW Okręg Toruń. Z kolei wszystkie trzy
wymienione inwestycje sfinansowane
zostaną przy udziale środków unijnych,

których dystrybutorem jest Lokalna grupa
Rybacka RYBAK. To właśnie w tych trzech
miejscach na rozpoczęcie sezonu tury-
stycznego zaplanowane zostały imprezy
inaugurujące działalność tych miejsc pod-
czas tzw. Tygodnia nad Jeziorami w Gmi-
nie Chełmża w dniach 18-21 czerwiec br. 
- W tych dniach Gmina Chełmża wspólnie
z Polskim Związkiem Wędkarskim 
w Toruniu zapraszają do odwiedzenia
tych lokalizacji i zapoznania się z ich infra-
strukturą, bo naprawdę warto poznać
takie zakątki w gminie. - informuje Jacek
Czarnecki, Wójt Gminy Chełmża. 
Szczególnie atrakcyjna dla wędkarzy
bęzie impreza w Pluskowęsach, gdzie
odbędą się zawody w wędkarstwie spła-
wikowym, z atrakcyjnymi nagrodami roz-
losowanymi wśród wszystkich uczestni-
ków, pokaz nowoczesnego sprzętu i łodzi
dla wędkarzy. Tydzień nad jeziorami 
w Gminie podsumuje Święto Ryby na
terenie ośrodka rekreacyjno - wypoczyn-
kowego w Zalesiu w dniu 22 czerwca br.
Uwaga, kolejną atrakcją w gminie ma oka-
zać się nowy pomost, który zlokalizowany
zostanie w okolicach tutejszej plaży.
Wspomniany pomost w Zalesiu to kolejna
inwestycja na obszarze Gminy Chełmża,
w którą również zdecydował się zainwe-
stować PZW w Toruniu. Z kolei połącze-

GOTOWE TERENY NA WAKACJE
niem dla zagospodarowywanego terenu
w Zalesiu a istniejącym już ośrodkiem
rekreacyjno - wypoczynkowym ma być
nowa ścieżka pieszo-rowerowa, która
połączy te dwa miejsca, a jej budowa
rusza lada dzień. 
Do udziału w imprezach zapraszają Wójt
Gminy Chełmża Jacek Czarnecki i Prezes
PZW Okręg w Toruniu Mirosław Purzycki.

Dorota Gładkowska

Tydzień nad Jeziorami 
w gminie Chełmża

18.06.2014- Strużal, godz. 17-20
Konkursy dla dzieci i dorosłych, zabawa
dla dzieci z animatorami, kiełbaski z grilla,
„Moda nad jeziorem”- porady stylistyczne 
i darmowe makijaże dla pań.
20.06.2014, Głuchowo, godz.17-20
Konkursy dla dzieci i dorosłych, „Dmu-
chańce” - zabawa dla dzieci, darmowe
rejsy Smoczą Łodzią po jeziorze, „Letnia
Szkoła Bezpieczeństwa” – pokazy i konkur-
sy WOPR, „Moda na wakacjach” - porady
stylistyczne i darmowe makijaże dla pań.
21.06.2014, Pluskowęsy, godz.17-20
Zawody w wędkarstwie spławikowym,
pokaz sprzętu i łodzi wędkarskich, wspól-
ne ogniskoz kiełbaskami, darmowe rejsy
„Smoczą Łodzią” po jeziorze.
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24 kwietnia w Zakładzie Gospodarki
Wędkarsko-Rybackiej odbyło się pierw-
sze z wyjazdowych spotkań Prezydium
Zarządu Głównego z Okręgami. 
Uczestniczyli prezesi i przedstawiciele 
z Okręgów: w Toruniu, Bydgoszczy,
Ciechanowa, Gdańska, Elbląga, Białego-
stoku, Olsztyna, Warszawy i gospodar-
stwa rybackiego w Suwałkach.
Spotkanie otworzył Prezes Okręgu PZW
w Toruniu Mirosław Purzycki, który zapo-
znał uczestników z historią powstania
Ośrodka Zarybieniowego w Grzmięcy,
przypomniał warunki w jakich powstawał
ten Zakład.

- Kiedy ponad 20 lat temu Okręg przej-
mował wody po byłym Państwowym
Gospodarstwie Rybackim wraz z nimi
musiał przejąć niewydolną infrastrukturę
tych gospodarstw z całym zapleczem
gospodarczym i osobowym. Przeprowa-
dzona restrukturyzacja scaliła wszystkie
zakłady byłych PGRyb w jeden organ pro-
dukcyjny i drastycznie zredukowała ich
stan osobowy, a głównie zlikwidowała
liczbę kierowników. W efekcie tego oraz
prowadzonych w kolejnych latach inten-
sywnych działań inwestycyjnych, Okręg
dysponuje dziś nowoczesnym zakładem
produkcyjnym i hodowlanym jesiotrów,
w drugim, który także znajduje się 
w Grzmięcy, produkujemy materiał zary-
bieniowy innych gatunków ryb na potrze-
by naszych wód. Chcę podkreślić, że 
w bieżącym roku marszałek Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego wsparł pro-
dukcję jesiotrów kwotą ponad 400.000 zł.

Zakład Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej
nadzoruje jednoosobowo kierownik w ran-
dze zastępcy dyrektora biura Okręgu
PZW, a jego działania wspiera czterech
inżynierów ichtiologów. Okręg wstrzymał
odłowy gospodarcze jako nieefektywne. 

- Mamy mało wód odpowiednich do pro-
wadzenia intensywnej gospodarki rybac-
kiej. Prowadzimy tylko odłowy kontrolne,
selekcyjne oraz w celu pozyskiwania
materiału (ikry) do produkcji narybku.
Zatrudnieni rybacy m.in. produkują
gniazda sandaczy i płoci oraz prowadzą
odłowy tarlaków troci i łososi na potrzeby
Okręgu. W pozostałym okresie pracują 
w Ośrodku Zarybieniowym. W tym roku
pozyskaliśmy m.in. 217 litów ikry szczu-
paka. Produkowany materiał zarybienio-
wy służy wyłącznie do zarybiania naszych
jezior i rzek i nie jest na sprzedaż. 

Efektywny rozwój Okręgu toruńskiego
skutkuje dziś majątkiem o wartości ponad
15 milionów złotych, wysokimi zarybie-
niami na ponad 3 miliony złotych rocznie
i intensywną, aczkolwiek rozsądną i wy-
ważoną w stosunku do możliwości dzia-
łalnością inwestycyjną.

Prezes M. Purzycki zaprosił uczestników
narady na Dzień Wędkarza, który 23 lipca,
tak jak każdego roku, odbędzie się 
w Sejmie RP oraz zaapelował o udział śro-
dowiska wędkarskiego w dożynkach pre-
zydenckich, które odbędą się w Spale, 
21 września.

SPOTKANIE W GRZMIĘCY

Prezes ZG PZW Dionizy Ziemiecki poin-
formował, że spotkanie w Grzmięcy jest
pierwszym ze spotkań Prezydium Zarządu
Głównego z Okręgami. Spotkania takie
wchodzą na stałe do kalendarza narad
Zarządu Głównego. Dziękując Okręgowi
toruńskiemu za zorganizowanie narady
pogratulował wybudowania nowoczesne-
go ośrodka zarybieniowego w Grzmięcy
oraz powstania na terenie Zakładu GW-R
regionalnego ośrodka tradycji rybactwa.
Prezes poinformował o współpracy PZW
z Ministerstwem Rolnictwa, która układa
się bardzo dobrze, i podziękował
Ministerstwu Rolnictwa za pomoc w reali-
zacji naszych zamierzeń i rozwiązywaniu
problemów. Zaznaczył, że Zarząd Główny
rozpoczął podobną współpracę z Mi-
nisterstwem Środowiska, licząc, że będzie
ona równie partnerska i konstruktywna.
Pierwsze spotkanie już się odbyło i doty-
czyło współdziałania PZW z RZGW.
Związek chce zaproponować powołanie
grupy roboczej składającej się z przedsta-
wicieli Ministerstwa Środowiska, Mini-
sterstwa Rolnictwa i Polskiego Związku
Wędkarskiego jako organu konsultacyjno-
opiniodawczego dotyczącego tego
współdziałania. 

Poinformował także o aktualnej sytuacji
dotyczącej bulwersującego środowisko
wędkarskie prawnym statusie PZW, który
wg nowych przepisów traci cenzus związ-
ku sportowego. Działanie podjęte przez
Ministerstwo Sportu przy wydatnej po-
mocy Ministerstwa Rolnictwa pozwoliły
odroczyć o rok decyzje sądu w tej spra-
wie. Ta ważna prolongata pozwoli PZW na
wypracowanie rozwiązania, korzystnego
dla naszej organizacji.  

Prezes przypomniał, że do końca czerwca
należy składać propozycje dotyczące
nowelizacji Regulaminu Amatorskiego
Połowu Ryb. 

Włączenie Okręgu Płocko-Włocławskiego
do Okręgu Mazowieckiego było koniecz-
nością spowodowaną różnymi problema-
mi, także finansowymi. Prezes podkreślił,
że wbrew krążącym plotkom nie jest
celem Zarządu Głównego likwidowanie
mniejszych, bądź słabszych ekonomicznie

Okręgów. Zaznaczył jednak, że podstawy
ich działania są takie same jak każdej innej
instytucji - Okręg musi wypełniać swoje
zobowiązania statutowe i finansowe. 

- Wiemy jak wygląda stan finansów
okręgów i zachęcamy do weryfikacji nie-
których uchwał. Uchwały niezgodne ze
statutem należy zmieniać - powiedział
prezes Dionizy Ziemiecki. 
- Każdy Okręg powinien mieć odpowied-
nie zabezpieczenie majątkowe nim
wystąpi o kredyt np. na inwestycje, 
a przede wszystkim należy dokładnie ana-
lizować ich celowość i własne możliwości.

Bulwersujące wielu wędkarzy odłowy
gospodarcze, wymagają analitycznego
przejrzenia się temu zagadnieniu.
Szczególnie dotyczy to obszaru Jezior
Mazurskich. W Suwałkach powołano
gospodarstwo rybackie po to, aby nie
stracić wód po rozwiązaniu Okręgu
suwalskiego. Odłowy są nieuniknioną
konsekwencją tego kroku. PZW zamierza
je ograniczać do niezbędnego i wymaga-
nego minimum. Wspólnie z gospodar-
stwem będzie wdrażać zasady ogranicza-
jące do pewnego stopnia ten problem.
Między innymi na spotkaniu w Rucianem
Nida wprowadzono okresowe wyłączanie
z od-łowów wybranych jezior w okresie
wakacyjnym. Uzgodniono też terminy
odłowów. Trzeba także rozważyć wprowa-
dzenie zakazu odłowów sieciowych w
określone dni, aczkolwiek zawsze należy
mieć na uwadze, że odłowy są konse-
kwencją zapisów w operatach.

Na zakończenie Prezes Dionizy Ziemiecki
powrócił do problemu kormoranów, które
dziś są plagą na polskich wodach
śródlądowych i przybrzeżnych. Bezwzglę-
dna ochrona gatunkowa spowodowała
masowy wysyp siedlisk tych ptaków na
obszarze całego kraju. 
- Kormorany to dziś temat ważny i drażli-
wy. W tej sprawie odbędzie się spotkanie
w Ministerstwie Środowiska, bo znając
przewlekłość decyzji podejmowanych
przez Unię upłyną lata nim problem znaj-
dzie jakieś zadowalające rozwiązanie.
Uważam, że kraje takie jak Polska,
Niemcy, Słowacja, Czechy i Węgry,
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których plaga ta dotyczy, powinny utwo-
rzyć wspólną komisję, która wypracuje
zasady postępowania i jako znacząca siła,
będzie lobbować za rozwiązaniem proble-
mu. (P rob lem  ko rm oranów w P o lsce
P rez es  D ion iz y  Z iem ieck i s z cz egó łowo
om ówił na K onferencji w B erlin ie - s tr. 7)

Gośćmi spotkania w Grzmięcy byli
Sekretarz Stanu w MRiRW, poseł na Sejm
RP Kazimierz Plocke, zastępca dyrektora
Departamentu Rybołówstwa w MRiRW
Janusz Wrona, Wiceprzewodniczący Sej-
miku Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego Ryszard Bober oraz dyrektor
departamentu w Urzedzie Marszałkow-
skim pan Bartosz Szymański. 

Pan dr Kazimierz Plocke pogratulował
Okręgowi w Toruniu wybudowania wspa-
niałego ośrodka zarybieniowego. 

- W Grzmięcy jestem po raz drugi.
Ośrodek wygląda imponująco, podobnie
jego wyposażenie, to jeden z najlepszych
tego typu zakładów w Europie - powie-
dział Kazimierz Plocke. - Wasze zaangażo-
wanie, upór i konsekwencja działań spra-
wiły, że macie sprawdzonego sojusznika
w Ministerstwie Rolnictwa. Uważam, że
takie spotkania jak dzisiejsze powinniście
rozszerzać, zapewniam, że chętnie będę
w nich uczestniczyć.

Powiedział także, że rozstrzyga się kwestia
nowego europejskiego funduszu mor-
skiego i rybackiego. Trudno dziś mówić 
o alokacji środków dla Polski, ale wiemy
już, że będzie ich mniej i będą to dyspo-
zycje sektorowe. Zmienią się także zasady
rozdzielania środków dla Lokalnych Grup
Rybackich. Obecnie przygotowywane są
rozwiązania dla różnych regionów oparte
na wskaźniku ilościowym, który będzie
wspierał grupy dysponujące satysfakcjo-
nującym poziomem; wyższym od 4. dla
regionów morskich, niższy dla pozosta-
łych. Minister zachęcał do podjęcia
współpracy LGR z Lokalnymi Grupami
Działania.
Namawiał również do korzystania z progra-
mu naukowo badawczego „Biostrateg”,
który powinien spełnić część oczekiwań
sektorów: leśnego, rolnego i rybackiego.

Podkreślił, że PZW poprzez duże możliwo-
ści, takie jak: rozwinięta baza naukowa,
optymalnie wykształceni pracownicy, bar-
dzo duże doświadczenie oraz zasób cen-
nych pomysłów powinien przyłączyć się
do programu. Warto to zrobić tym bar-
dziej, że do roku 2020 jest do wykorzysta-
nia pół miliarda złotych. 

Zachęcał również do nawiązania przez
Polski Związek Wędkarski współpracy z or-
ganizacjami ekologów, które będą natu-
ralnym sojusznikiem w kreowaniu progra-
mów badawczych. 
Potwierdził rozpoczęcie współpracy z Mi-
nisterstwem Środowiska w celu ujednoli-
cenia umów na dzierżawę obwodów
rybackich. 

-  Liczymy, że przy współpracy z Polskim
Związkiem Wędkarskim, który jest zna-
czącym użytkownikiem wód, wypracuje-
my pomyślny model dla dzierżawców.

Dziekując za zaproszenie zastępca dyrek-
tora Departamentu Rybołówstwa MRiRW
Janusz Wrona powiedział - pięć lat temu
byłem na otwarciu ośrodka i z satysfakcją
widzę, że inwestycja w pełni się udała 
i spełnia oczekiwania. 

W swoim wystąpieniu dyrektor Janusz
Wrona poruszył problem drożności rzek.
Praktycznie wszystkie krajowe rzeki
wymagają udrożnienia. Włocławek jest
tego najlepszym przykładem. Na szczę-
ście jest już projekt i inwestor, którym jest
energetyka przystąpi do udrożnienia
Wisły we Włocławku. 
Obecnie na te inwestycje uruchomiony
został fundusz w wysokości 180 milionów
złotych. To bardzo mało w stosunku do
rzeczywistych potrzeb. 

Dyrektor podkreślił ogromną rolę jaką
PZW, największy użytkownik rzek w Pol-
sce, może spełnić przy rozwiązywaniu
tego problemu. Swoją obecnością na roz-
prawach wodno-prawnych Związek powi-
nien sprawić, aby żadna zapora lub inny
obiekt nie mogły powstać na rzekach, jeśli
nie spełniają kryteriów drożności. 
- O takich budowach musicie być infor-
mowani jako użytkownicy. 

Ze swej strony staramy się zwiększyć
skalę udrożniania. Duże przeszkody
powinno usuwać Ministerstwo Środowi-
ska, mniejsze samorząd. 

Poinformował również o pracach związa-
nych ze zniesieniem limitów połowu dor-
szy dla wędkarzy. W Unii jest tendencja,
aby połowy wędkarskie zostały wliczone
do kwot połowowych, będzie to jednak
wymagało wprowadzenia m.in. rejestrów
połowów. Powiedział również, że choć
środowiska morskie i śródlądowe charak-
teryzują się innym warunkami, minister-
stwo będzie dążyć do sensownego uje-
dnolicenia okresów i wymiarów ochron-
nych ryb. Na zakończenie dodał, że dotąd
nie można było wykorzystywać środków
na ochronę bezpośrednią akwenów, jed-
nak ministerstwo czyni starania, aby było
możliwe dofinansowanie Straży ze środ-
ków LGR.

opr. AJ
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Wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego zakończyła uroczystość wręczenia zasłu-
żonym działaczom Odznaki Honorowej „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA“, przyznanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Odznaki otrzymali: Andrzej Bakanowski, Ryszard Broniszewski, Mieczysław Centka, Piotr Chełmoniewicz, Andrzej Drzazga, Dariusz
Dziemianowicz, Wiesław Heliniak, Bartosz Kalikowski, Mirosław Kamiński, Jan Kwiecień, Mariusz Leciński, Marian Ludwikowski,
Marek Milewski, Wiesław Miś, Zbigniew Mośko, Jerzy Musiał, Leszek Orzechowski. 
Działaczom uczestniczącym w spotkaniu w Grzmięcy wyróżnienia wręczył Sekretarz Stanu w MRiRW dr Kazimierz Plocke.

Andrzej Bakanowski
Przewodniczący Głównej 
Komisji Rewizyjnej ZG PZW Warszawa

Bartosz Kalikowski
Główny Specjalista Ichtiolog
Okręg PZW Toruń

Wiesław Miś
Członek ZG PZW
Wiceprezes Okręgu PZW Opole

Andrzej Drzazga
Członek Prezydium ZG PZW 
Prezes Okręgu PZW Kielce

Dionizy Ziemiecki
Prezes ZG PZW Warszawa

Zbigniew Mośko
Członek ZG PZW
Wiceprezes Okręgu PZW Katowice

Mariusz Leciński
Radca prawny
Okręg PZW Toruń

Mirosław Kamiński
Członek ZG PZW
Prezes Okręgu PZW Zielona Góra

Piotr Chełmoniewicz
Okręg PZW Toruń
Prezes KM „Drwęca“ Golub-Dobrzyń

WYRÓŻNIENIA



19

NASZE WODY

Jerzy Musiał
Członek Prezydium ZG PZW
Prezes Okręgu PZW Poznań

Teodor Rudnik
Członek ZG PZW
Prezes Okręgu PZW Słupsk

Joanna Ozimek
Zastępca dyrektora, główna księgowa
ZG PZW Warszawa

Krzysztof Podanowski
Okręg PZW Toruń

Leszek Orzechowski
Członek ZG PZW
Prezes Okręgu PZW Bydgoszcz

Maria Sikorska
Telewizja Polska 

Tadeusz Sienkiewicz
Członek ZG PZW
Prezes Okręgu PZW Elbląg

WYRÓŻNIENIA

Uchwała nr 21 Prezydium Zarządu Głównego PZW z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zasad dysponowania przez władze PZW mieniem PZW

Na podstawie § 30 pkt 20 i 21, w związku z § 19 ust.2 Statutu PZW uchwala się,
co następuje:

1. Środki finansowe pozostające w dyspozycji Okręgów PZW nie mogą być
inwestowane w przedsięwzięcia, których wynik finansowy uzależniony jest od
spełnienia się zdarzeń przyszłych i niepewnych, w tym od zdarzeń losowych.
W szczególności dotyczy to inwestowania tych środków w akcje na giełdach
kapitałowych oraz w fundusze inwestycyjne – zarówno w kraju, jak i zagranicą.

2. Za przestrzeganie wyżej wskazanych ograniczeń odpowiedzialni są Prezesi
Zarządów Okręgów PZW oraz Główni Księgowi Okręgów PZW, tak w zakresie
odpowiedzialności dyscyplinarnej, jak i odpowiedzialności opartej na prze-
pisach prawa cywilnego.

3. Ograniczenia przewidziane w niniejszej uchwale mają odpowiednie zasto-
sowanie do czynności podejmowanych przez Zarząd Główny PZW.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Prezes ZG PZW Dionizy Ziemiecki
Skarbnik ZG PZW Zbigniew Sadowski
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z dnia 14 grudnia 2013 rok

Uchwała nr 57/XI/2013
Na podstawie § 47 ustęp 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwier-
dza uchwałę nr 16/XI/2013r. Prezydium z 28.10.2013r. w sprawie
przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej: 
1. Zarząd Okręgu (na podstawie § 46 i 71 Statutu PZW) postana-
wia przyjąć dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej do kwoty 230.000,00 zł z przeznacze-
niem na „Zabezpieczenie działania ośrodka wylęgu i podchowu
narybku oraz bazy tarlakowej jesiotra ostronosego poprzez
dywersyfikację źródeł zasilania„.
2. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy ze strony
Okręgu PZW w Toruniu będzie weksel in blanco z klauzulą „bez
protestu” wraz z deklaracją wekslową.
3. Upoważnia się Prezesa Mirosława Purzyckiego i Skarbnika
Zbigniewa Tyde do zawarcia umowy dotacji oraz zaciągnięcia
zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy dotacji,
zgodnie z warunkami określonym w tej umowie. 
4. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Mirosławowi
Purzyckiemu i Skarbnikowi Zbigniewowi Tyde.
5. Zarząd Okręgu uwzględniając wymogi Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie powo-
łuje Komisję w n/w składzie celem przeprowadzenia postępowa-
nia przetargowego ( w trybie przetargu nieograniczonego ) na
usługę związaną z „zabezpieczeniem działania ośrodka wylęgu
podchowu narybku oraz bazy tarlakowej jesiotra ostronosego
poprzez dywersyfikację źródeł zasilania„.

Przewodniczący - Witold Hołubek 
Z-ca Przewodniczącego - Piotr Kowalski
Z-ca Przewodniczącego - Arkadiusz Mierzejewski
Ryszard Szkiłądź
Zbigniew Tyde
Sekretarz - Bartosz Kalikowski.

Uchwała nr 58/XI/2013
Na podstawie § 47 ustęp 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwier-
dza uchwałę nr 17/XI/2013 Prezydium z 28.10.2013r. określającą
zasady wędkowania na rzece WEL i jej dopływach w roku 2014: 
1. Wel wraz z dopływami od młyna w Chełstach do jazu w m.
Bratian dozwolone wędkowanie na przynęty sztuczne i roślinne
oraz metodą spławikową, spinningową i muchową. Połów ryb
metodą spinningową odbywa się przy użyciu przynęt wyposa-
żonych w pojedynczy, bezzadziorowy lub pozbawiony zadziora
haczyk lub kotwiczkę. Połów ryb metodą muchową odbywa się
przy użyciu much zawiązanych na bezzadziorowych lub pozba-
wionych zadziora haczykach. Obowiązek posiadania podczas
łowienia podbieraka.
Od. 1.09. do 31.12. zakaz połowu ryb metodą spinningową.
Całkowity zakaz zabierania oraz posiadania lipieni i pstrągów
potokowych; limit dobowy 1 sztuka. Całoroczny całkowity zakaz
wędkowania metodą spławikową na terenie rezerwatu
„Piekiełko”.
W rezerwacie poruszanie dozwolone tylko po istniejących ście-
żkach.
2. Od jazu w m. Bratian do ujścia do Drwęcy wędkowanie zabro-
nione 

Okresy, wymiary ochronne, limity
lipień 3 sztuki, pstrąg potokowy 2 sztuki - łącznie obydwa gatun-
ki 3 szt.; a na rzece Wel obowiązuje całkowity zakaz zabierania
oraz posiadania lipieni; pstrąg potokowy, limit dobowy 1 sztuka.

Uchwała nr 59/XI/2013 
1/ Indywidualna, dla Okręgu Toruń interpretacja Dyrektora Izby
Skarbowej w Bydgoszczy określiła, że: 
- diety wypłacane: skarbnikom Kół, członkom Okręgowej
Komisji Rewizyjnej, Komendantom i strażnikom SSRyb. są zwol-
nione z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty
2.280,00 zł miesięcznie.
- diety wypłacane: członkom Zarządu Okręgu, trenerom kadry
sportowej Okręgu, kapitanowi sportowemu Okręgu są opodat-
kowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

2/ Zarząd Okręgu ustala: 
- Dla skarbników kół, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
Komendantów i strażników SSRyb. wysokość 1 diety w kwocie
130,00 zł.
- Dla członków Zarządu Okręgu, trenerów kadry sportowej
Okręgu, kapitana sportowego Okręgu wysokość 1 diety w kwo-
cie 135,00 zł. 
3/ Podstawę do wypłacanie diety lub jej wielokrotności stanowi
należyte wykonanie obowiązków wynikających z pełnionej spo-
łecznie funkcji oraz uczestnictwo w posiedzeniach władz lub
organów związku, potwierdzone na liście obecności. 
W uzasadnionych przypadkach, gdy posiedzenie Prezydium lub
Zarządu Okręgu odbywa się w innym terminie niż termin
zatwierdzony „planem pracy Zarządu Okręgu i Prezydium na
dany rok kalendarzowy„ ( kalendarz posiedzeń ) lub w innych
wyjątkowych przypadkach zgłoszonych przed posiedzeniem,
nieobecność może być wyjątkowo usprawiedliwiona.

Uchwała nr 60/XI/2013
1. Zarząd Okręgu uchwala na rok 2014 diety dla osób pełniących
funkcje skarbników:
- z tytułu pełnienia funkcji skarbnika Koła, zgodnie z załącznikiem
do uchwały, przy ustaleniu, że dieta za pełnienie czynności spo-
łecznych skarbnika Koła nie może przekroczyć 3% całkowitych
przychodów ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej, wpiso-
wego i składki członkowskiej okręgowej,
- z tytułu pełnienia funkcji skarbnika Rejonu i SSRyb. w Kołach
Miejskich przysługuje dieta do 2,5% wartości przekazanych
środków na działalność Rejonu ze środków Rejonu i działalność
SSRyb w Rejonie ze środków przekazanych na ochronę wód w
Rejonie.
2. Skarbnikowi Koła, który nie rozliczy się w ustalonym terminie
z pobranych składek i nie dokona wpłaty należnej kwoty z tytułu
sprzedanych składek ogólnozwiązkowych i okręgowych w ter-
minie ustalonym w zakresie obowiązków dieta nie przysługuje.
3. Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe w Kole (skarbnik
lub osoba zatrudniona na umowę o pracę) jest zobowiązana do
comiesięcznego składania (przekazywania) do Biura Okręgu
raportów finansowych. Raport finansowy winien być przekazany
osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym
terminie do 5-go dnia roboczego następnego miesiąca za miesi-
ąc poprzedni – decyduje data stempla pocztowego nadania. Za
każde nieterminowe przekazanie któregokolwiek z raportów
finansowych w roku 2014 pomniejsza się dietę skarbnika o 1%
wartości diety.
4. Zarządy Kół w swoich preliminarzach budżetowych określają
wielkość kwotową i liczbę diet dla członków pełniących funkcje
z wyboru – w tym skarbników, przy ustaleniu, że nie może ona
przekroczyć 5% całkowitych przychodów ze składki członkow-
skiej ogólnozwiązkowej wpisowego i składki członkowskiej
okręgowej.
Wysokość 1 diety wynosi 130,00 zł
Diety w wysokości określonej w preliminarzu budżetowym,
ostatecznie zostaną zatwierdzone w m-cu XI/2014 roku przez
Zarząd Okręgu na wniosek Zarządu Koła. Wypłacane będą ze
środków Koła przez biuro Okręgu. 
5. Koła, które po uzyskaniu zgody Okręgu pozostawiają środki w
Kole są zobowiązane do zabezpieczenia odpowiedniej ich ilości
oraz przekazania tych środków na konto Okręgu, celem wypłaty
diet skarbnikom.
6. Za wysokość pogotowia kasowego w Kole, które nie może
przekraczać 500,00 zł odpowiedzialny jest skarbnik lub osoba
zatrudniona na umowę o pracę oraz Prezes Koła. Środki prze-
kraczające kwotę 500,00 zł należy niezwłocznie przekazać na
konto Koła lub Okręgu.
7. Dla Kół Miejskich oraz Koła Rubinkowo, Na Skarpie, Okoń
Grudziądz, Ergis Wąbrzeźno, Biskupiec, Record Chełmno, PKP
Toruń, Hydro-Vacuum Grudziądz akceptuje się wypłatę diet, na
wniosek Zarządu Koła w wartości 20% uchwalonej diety - nie
wcześniej niż począwszy od m-ca sierpnia 2014 r.
Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała nr
39/XI/2013 z dnia 30.09.2013 r.

Uchwała nr 61/XI/2013
Zarząd Okręgu po zakończeniu rozliczania skarbników Kół 
z pobranych składek na rok 2013, zatwierdza diety dla

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU
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Skarbników w kwocie wnioskowanej przez Zarządy Kół – zgod-
nej z załącznikiem do uchwały. 

Uchwała nr 62/XI/2013
Zarząd Okręgu akceptując wypowiedzenie z dnia 31.10.2013r.
Okręgu PZW w Ciechanowie, rozwiązuje z dniem 31 grudnia
2013 roku „Porozumienie” z dnia 22.11.2004r. regulujące zasady
wędkowania członków PZW Okręgów Toruń i Ciechanów na
rzece WEL użytkowanej przez w/w Okręgi. 

Uchwała nr 63/XI/2013
Zarząd Okręgu akceptuje treść „Porozumienia” z Okręgiem PZW
w Katowicach w sprawie stworzenia dogodnych warunków do
wędkowania w roku 2014 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Uchwała nr 64/XI/2013
Zarząd Okręgu akceptuje treść Porozumienia z Okręgiem PZW 
w Elblągu w sprawie udostępnienia w roku 2014 niektórych wód
obu Okręgów do wędkowania na zasadzie wzajemności - zgod-
nie z załącznikiem do uchwały.

Uchwała nr 65/XI/2013
Ustala się na rok 2014 plan posiedzeń Zarządu Okręgu oraz jego
Prezydium, Komisji i Rejonowych Rad Rejonu w terminach 
-zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

Uchwała nr 66/XI/2013
Zarząd Okręgu na wniosek Koła w Kowalewie Pomorskim prze-
kazuje w oparciu o „Porozumienie – regulamin opiekuna łowi-
ska„ pod opiekę w/w Koła Jezioro Oszczywilk w miejscowości
Gajewo na okres od 01.01.2014r do 31.12.2014r. 

Uchwała nr 67/XI/2013
Zarząd Okręgu akceptuje i przyznaje na rok 2014 pozytywnie
zweryfikowanym za działalność w roku 2013 Strażnikom
Społecznej Straży Rybackiej 106 pozwoleń „za zasługi dla roz-
woju wędkarstwa„ o wartości a 5,00 zł - zgodnie z załącznikiem
do uchwały. 

Uchwała nr 68/XI/2013
Zarząd Okręgu w związku z rozwiązaniem umowy o pracę i zło-
żoną rezygnacją odwołuje ze składu Komisji Ochrony Wód
Kolegę Zbigniewa Szymańskiego z Rejonu Grudziądz. 

Uchwała nr 69/XI/2013
Zarząd Okręgu na wniosek Zarządu Koła Nr 32 akceptuje zmianę
jego nazwy, która otrzymuje brzmienie: 
Polski Związek Wędkarski
Koło Wojskowe Nr 32 przy Klubie Centrum Szkolenia Logistyki 
w Grudziądzu (Koło Wojskowe przy Klubie CSLog.)

Uchwała nr 70/XI/2013 
Zarząd Okręgu zatwierdza terminarz imprez sportowych Okręgu
na rok 2014 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Uchwała nr 71/XI/2013
Zarząd Okręgu po zakończeniu rozliczania osób rozprowadza-
jących składki za wędkowanie, zatwierdza dla osób nie będących
skarbnikami Kół należności wynikające z zawartych umów zle-
ceń – zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały. 

Uchwała nr 72/XI/2013
Zarząd Okręgu na wniosek Koła Miejskiego w Łasinie przyznaje
MATEUSZOWI FILBRANDT odznakę Wzorowy Młody Wędkarz.

Uchwała nr 73/XI/2013
Zarząd Okręgu PZW w Toruniu akceptuje zakup za kwotę
98.642,00 zł brutto (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset
czterdzieści dwa 00/100) plus koszty aktu notarialnego, od Firmy
KAMAL sp. z o.o. w Bydgoszczy prawa wieczystego użytkowania
nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 3,5229 ha: 
1/ o numerze ewidencyjnym 606/3 o pow. 0,3165 ha położonej
w obrębie geodezyjnym Brzozie Lubawskie, KW
EL1N/00025930/1 w Sądzie Rejonowym w Iławie, 
IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Mieście
Lubawskim,
2/ o numerze ewidencyjnym 320/2 o pow. 3,2064 ha położonej
w obrębie geodezyjnym Nielbark, KW EL1N/00017607/9 

w Sądzie Rejonowym w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Nowym Mieście Lubawskim. 
Do podpisania aktu notarialnego upoważnia się Prezesa Zarządu
Okręgu Pana Mirosława Purzyckiego i Członka Prezydium ZO
Pana Adama Zapałowskiego.

z dnia 22 lutego 2014 roku

Uchwała nr 74/2014
Na podstawie § 47 ustęp 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwier-
dza uchwałę nr 17a/2014 Prezydium z dnia 13 stycznia 2014r.
wprowadzającą zmiany w składzie Komisji przetargowej - powo-
łanej uchwałą ZO nr 12/XI/2013 z 8.04.2013r., powołując do jej
składu Kolegę Andrzeja Gładysza w miejsce Sławomira
Morańskiego - w związku z jego rezygnacją. 

Uchwała nr 75/2014
Zarząd Okręgu akceptuje wykup od Państwa Doroty i Jerzego
Dębowskich za kwotę 58 tyś. zł działki nr 53/10 w m. Grzmięca,
obręb Strzemiuszek, gmina Zbiczno o pow. 0.0500ha (pięć arów
), położonej w sąsiedztwie ZGW-R Grzmięca łącznie z kosztami
aktu notarialnego w kwocie 2 590,- zł i akceptuje podjęcie dzia-
łań związanych z legalizacją budynku znajdującego się na w/w
działce wraz z pokryciem związanych z tym kosztów. 

Uchwała nr 76/2014
W uchwale ZO nr 59/XI/2013 z 14.12.2013r. punkt 2/ otrzymuje
nowe brzmienie. 
Zarząd Okręgu ustala: 
1.  Dla skarbników Kół, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
Komendantów i strażników SSRyb. wysokość 1 diety w kwocie
140,00 zł 
2. Dla członków Zarządu Okręgu, trenerów kadry sportowej
Okręgu, kapitana sportowego Okręgu wysokość 1 diety w kwo-
cie 150,00 zł. 
Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 01.01. 2014r. 

Uchwała nr 77/2014
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego
Zarząd Okręgu PZW w Toruniu przyjmuje i zatwierdza łączne
sprawozdanie finansowe Okręgu PZW w Toruniu za rok 2013, na
które składają się: 
1/ zbiorczy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 
zł: 10 246 364,93
2/ zbiorczy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013
roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący wynik dodatni 
zł: 51 474,64
3/informacja dodatkowa dotycząca bilansu.

Uchwała nr 78/2014
w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego 
W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok
2013 – wynik finansowy za 2013 rok w kwocie 51 474,64 zł prze-
znacza się na fundusz statutowy w ramach działalności organi-
zacyjnej w kwocie 45 449,66 zł, a wynik na działalności sporto-
wej w kwocie 6 024,98 zł na funduszu statutowy w ramach dzia-
łalności sportowej.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu
PZW w Toruniu.

Uchwała nr 79/2014
w sprawie: budżetu Okręgu na rok 2014
Zarząd Okręgu PZW w Toruniu przyjmuje i zatwierdza prelimi-
narz budżetowy na rok 2014 wykazujący: 
1.przychody 7.153.692 zł 
2.koszty ogółem 6.947.050 zł 
3.wynik finansowy dodatni 206.642 zł 

Uchwała nr 80/2014
1. Zarząd Okręgu PZW w Toruniu zatwierdza sprawdzone przez
księgowość Biura Okręgu preliminarze budżetowe na rok 2014
wszystkich Kół i Rejonów PZW naszego Okręgu.
2. Zobowiązuje się wszystkie Koła i Rejony do:
a/ podejmowania działań mających na celu zwiększenie liczby
członków i przedstawienia propozycji na 2014 rok do końca
kwietnia b.r. 
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b/ racjonalnej i oszczędnej gospodarki finansami 
c/ administrowania powierzonym majątkiem Okręgu, w tym
zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów do wysokości środ-
ków zatwierdzonych w budżecie Koła. 
3. Wszelkie inne czynności, nie przewidziane w budżecie Koła
oraz istotne zmiany w trakcie trwania roku 2014 w prelimina-
rzach budżetowych Kół – wymagają pisemnej zgody Zarządu
Okręgu. 
4. Do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzach
budżetowych Rejonów upoważnia się Prezydium Zarządu
Okręgu, po ich przeanalizowaniu przez powołany przez
Prezydium ZO Zespół. 

Uchwała nr 81/2014
Zarząd Okręgu PZW w Toruniu zatwierdza na rok 2014 podział
kosztów ogólno-organizacyjnych /księgowanych na koncie 540/
na poszczególne typy działalności statutowej: 
1. na działalność Okręgu: 
a/organizacyjną 25% 
b/sportową 15% 
c/ochronę wód 15%
d/zagospodarowanie wód 15% 
2. na działalność Kół: 
a/organizacyjną 10% 
b/ sportową 10% 
c/ochronę wód 5%
d/ zagospodarowanie wód 5%.
W m-cu czerwcu 2014 roku dokonana zostanie analiza przycho-
dów i kosztów Okręgu.

Uchwała nr 82/2014
1. Zarząd Okręgu PZW w Toruniu uchwala odpis ze składki
członkowskiej z przeznaczeniem na sport kwalifikowany w roku
2014 w wysokości 90 350,- zł, z następującym podziałem:
a/ wędkarstwo spławikowe 11.500 zł 
b/ wędkarstwo spinningowe 35.450 zł
c/wędkarstwo rzutowe 22.800 zł 
d/ wędkarstwo morskie 19.600 zł 
e/ wędkarstwo podlodowe 1.000 zł 
2. Zobowiązuje się Klub Sportowy (WWKS), Okręgowy Kapita-
nat Sportowy (w tym Radę ds. Młodzieży)do podjęcia starań 
w celu pozyskania sponsorów na sfinansowanie działalności.
3. OKS dostosuje preliminarz budżetowy OKS do uchwalonych
wysokości kwot w poszczególnych dyscyplinach.

Uchwała nr 83/2014
Zarząd Okręgu akceptuje n/w składy komisji egzaminacyjnych,
działających przy Okręgu i Kołach PZW: 

1. Rejonowa Komisja przy Kole Miejskim PZW w Toruniu:
Przewodniczący – Dariusz Siemianowski; 
Zastępca – Wojciech Balicki, Iwona Ułanowicz; 
Członek – Tomasz Krajnik, Stanisław Szymczak 

2. Odwoławcza Komisja Egzaminacyjna przy Zarządzie Okręgu
PZW w Toruniu: 
Przewodniczący – Grażyna Dejewska; 
Członek – Bartosz Kalikowski, Jakub Rozpędowski, Iwona
Steinke. 

Uchwała nr 84/2014
1. Zarząd Okręgu ustala następujący podział przyznanych w roku
2014 działaczom n/Okręgu odznaczeń w ilości 37 sztuk: 
dla Rejonów sztuk 25, dla Okręgowej Komisji Odznak sztuk 12.
2. Rejonowe Rady przedstawią w terminie do 30.04.br
Okręgowej Komisji wnioski dotyczące kandydatów do odzna-
czeń w ramach przyznanego limitu – ustalonego wskaźnikiem
0,002 % w stosunku do liczby członków w Rejonie wg stanu na
dzień 31.12.2013r.: 
Toruń 9; Grudziądz 4; Chełmża 1; Chełmno 2; Brodnica 3; 
Łasin 2; Wąbrzeźno 1; Nowe Miasto 2; Golub-Dobrzyń 1. 
3. Rejonowe Rady Prezesów przedstawią Okręgowej Komisji
łącznie z wnioskami na odznaczenia - wnioski na medale „Za
zasługi w rozwoju wędkarstwa „ w ramach przyznanego limitu:
Toruń 9; Grudziądz 4; Chełmża 1; Chełmno 2; Brodnica 3; 
Łasin 2; Wąbrzeźno 1; Nowe Miasto 2; Golub-Dobrzyń 1. 
4. Wiceprezesi ZO: ds. zagospodarowania wód, ds. sportu, 
ds. ochrony wód  mają prawo do przedstawienia Komisji
Okręgowej kandydatów do odznaczeń spośród osób nie wy-
typowanych przez Rejony, a szczególnie zasługujących 

na wyróżnienie (max. po dwie osoby) - w terminie do 16 maja br.
5. Wszystkie złożone wnioski zawierające dane niepełne, nie-
prawdziwe lub nie wskazujące na konkretny wkład pracy w dzia-
łalności PZW nie będą uwzględniane. 
6. Przyznane a nie wykorzystane limity - przechodzą do dyspo-
zycji Okręgowej Komisji Odznak, której posiedzenie odbędzie się
w dniu 9.06.2014r. o godzinie 11.00 w biurze Okręgu. 

Uchwała nr 85/2014
Zarząd Okręgu na wniosek Koła nr 67 w Złej wsi Wielkiej
przedłuża w oparciu o „Porozumienie - regulamin opiekuna łowi-
ska“ opiekę w/w Koła nad jeziorem Kozielec do 30.06.2014r. 

Uchwała nr 86/2014
Zarząd Okręgu na wniosek Koła nr 15 w Kowalewie Pomorskim
przedłuża w oparciu o „Porozumienie - regulamin opiekuna łowi-
ska„ opiekę w/w Koła nad jeziorem Oszczywilk w m. Gajewo 
do 31.12.2014r. 

Uchwała nr 87/2014
Zarząd Okręgu akceptuje organizację obozu szkoleniowo-wypo-
czynkowego w Górznie dla dzieci i młodzieży w dniach 
od 27 lipca do 2 sierpnia 2014 roku za kwotę do 15.000 zł. 

Uchwała nr 88/2014
Zarząd Okręgu akceptuje pokrycie kosztów transportu uczestni-
ków szkółek wędkarskich na Wędkarskie Spotkania Młodzieży 
w dniach 17-20.06.2014r. w Appelter (Holandia) w kwocie 
do 6.500 zł 

Uchwała nr 89/2014
Zarząd Okręgu przekazuje od dnia 1 stycznia 2014r. opiekę nad
jeziorem Górsk samodzielnie Kołu PZW nr 6 MSM w Toruniu, 
w związku ze zrzeczeniem się opieki nad w/w akwenem przez 
KM w Toruniu. 

Uchwała nr 90/2014
Zarząd Okręgu na wniosek Koła nr 34 Świecie n/Osą przekazuje
w oparciu o „Porozumienie  regulamin opiekuna łowiska“ pod
opiekę w/w Koła jezioro Lisnowo w m. Lisnówko na okres 
od 01.01.2014r. do 31.12.2017r. 

Uchwała nr 91/2014
Zarząd Okręgu akceptuje organizację w Toruniu w dniach 
13-15.06.2014r. międzynarodowych spotkań wędkarskich
Europatreff za kwotę do 48.000 zł. 

Uchwała nr 92/2014
Zarząd Okręgu na wniosek Rady ds. Młodzieży – uzupełnia jej
skład o przedstawiciela Rejonu Brodnica – Koleżankę Elżbietę
Zabłocką.

Uchwała nr 93/2014
Zarząd Okręgu zobowiązuje Rady Rejonu do przeglądu wszyst-
kich pomostów znajdujących się na jeziorach w Rejonach oraz
do przedstawienia tej informacji na posiedzeniu Rady Rejonu w
m-cu maju 2014r. Informacja powinna zawierać m. innymi zazna-
czenie na mapie jeziora miejsca ich lokalizacji z podaniem nume-
ru działki, na której pomost jest wybudowany; dane osoby, która
pomost wybudowała.

SPROSTOWANIE
W poprzednim wydaniu Naszych Wód podano nieprawi-
dłowe dane dotyczące zarybień szczupakiem i węgorzem
dla Jeziora Oleczno w Rejonie Toruń.
Prawidłowe dane:
szczupak, narybek letni - 4000 szt;
węgorz - 3 kg.
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Składki okręgowe za wędkowanie
Wśród części wędkarzy panuje przekonanie, że składki za węd-
kowanie są za duże. Słychać m.in. głosy, że w innych okręgach
jest taniej, choć możliwości do wędkowania są podobne. 
To nie do końca jest prawdą i postaramy się to wyjaśnić. 

Składki za wędkowanie w ogromnej większości przeznaczane są
na zarybienia i ochronę wód. Ze środków tych finansowana jest
także bieżąca działalność Okręgu.
W Okręgu toruńskim, na koniec ubiegłego roku, było zarejestro-
wanych 13.795 członków. Składka całoroczna (na wszystkie wo-
dy i wszystkimi metodami połowu, łącznie z wędkowaniem 
ze środków pływających), która od kilku lat nie zmienia się 
i wynosi 295 zł. 
Łatwo policzyć, że wpływy Okręgu z tytułu składek powinny
wynieść 4.069.525 zł. Powinny, co nie znaczy, że tyle wpłynęło
do kasy Okręgu, ponieważ znaczna grupa wędkarzy nie wykupu-
je składki całorocznej, lecz składki na poszczególne łowiska,
które są o wiele tańsze. Ponadto wśród naszych członków jest
znaczna grupa osób starszych, którym przysługują należące się
zniżki, a także młodzież ucząca się, która również ze zniżek korzy-
sta. Jest także grupa członków PZW, którzy wykupują wyłącznie
składki okresowe. 
W sumie pełną składkę uiszcza niespełna połowa członków.

Tymczasem łączna wartość samych tylko zarybień rzek i jezior
wyniosła w roku 2013 - 2.980.322,97 zł. 
A przecież muszą być jeszcze pieniądze na inne koszty, które są
niebagatelne, m.in. dzierżawa wód - 826.370, 31 zł, ochrona wód
- 743.283,58 zł, dotacje na rzecz młodzieży - 210.487,05 zł, sport
- 394.379,32 zł i inne, takie jak: zawody, dotacje dla kół i rejonów,
bieżąca działalność administracyjna i produkcyjna Okręgu,
amortyzacje, itp. 
Jednak pomimo, że wpływy ze składek są niewystarczające,
Okręg funkcjonuje i ma się dobrze. Oddaje do dyspozycji swoich
członków 176 jezior o łącznej powierzchni 7958,82 ha i 6462,7
ha rzek, z których największe to Wisła (trzy obwody rybackie
2,3,4), Drwęca i Wel. 
Różnicę miedzy wpływami ze składek a kosztami Okręg pokrywa
ze środków zewnętrznych i produkcji własnej. Przykład: tylko 
w minionym roku Ośrodek wylęgarniczy w Grzmięcy zasilił
wody Okręgu narybkiem o wartości 880.998,70 zł. 

Na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego działają jesz-
cze dwa Okręgi PZW: bydgoski i mazowiecki oraz cztery gospo-
darstwa rybackie: Charzykowy, Koronowo, Łysinin i Szpetal
Górny k. Włocławka. Pomijając drobne zbiorniki gminne prawie
wszystkie wody na obszarze województwa są zarządzane przez

te podmioty.

Okręg toruński
209 jezior o łącznej powierzchni 7958,82 ha i 6462,7 ha rzek.
Składka członkowska pełna (dwie wędki z brzegu lub z łodzi
+spinning+trolling) - 295 zł.

Okręg bydgoski
132 jeziora o łącznej powierzchni ok. 4800 ha i 1423 ha rzek
(+wody górskie). Składka członkowska pełna - 235 zł.

Okręg mazowiecki 
okręg płocko-włocławski został w ubiegłym roku zlikwidowany,
stracono znaczącą część wód. Okręg mazowiecki chce je odzy-
skac startując w konkursie ofert.

Gospodarstwo Rybackie Charzykowy
Do dyspozycji wędkarzy jest 66 jezior.
Opłata pełna za wędkowanie na jednym jeziorze 365 zł.

Gospodarstwo Rybackie Koronowo
Łowisko Koronowo (obejmuje Zalew Koronowski i 7 jezior 
z tzw. Rynny Byszewskiej) 
Opłata pełna 340 zł. 

Gospodarstwo Rybackie Łysinin
Do dyspozycji wędkarzy jest 51 jezior o łącznej powierzchni
4560 ha
Oplata pełna 280 zł. 

Gospodarstwo Rybackie Szpetal Górny
(k/Włocławka)
Do dyspozycji wędkarzy jest 47 jezior o łącznej powierzchni
3682,4 ha
Opłata pełna 250 zł.

Wędkarze, członkowie Okręgu PZW Toruń, mają do swojej dys-
pozycji praktycznie wszystkie wody znajdujące się na obszarze
byłego województwa toruńskiego; także wody znajdujące się na
terenie obecnego województwa warmińsko-mazurskiego (Rejon
Nowe Miasto Lubawskie).
Biorąc pod uwagę takie informacje, takie jak: ilość wód, ich łą-
czna powierzchnia, zasobność, brak odłowów gospodarczych 
a zwłaszcza poziom zarybień oraz koszty ponoszone przez węd-
karzy, obowiązująca od kilku lat w Okręgu Toruń składka za węd-
kowanie nie jest wygórowana.

Oprac. A.J.

DUŻO CZY MAŁO?

Okręg PZW w Toruniu jest organizatorem 
Międzynarodowych Zawodów Wędkarskich EUROPATREFF,
które odbędą  się  w dniach 13-15.czerwca br. 
Zawody zostały objęte honorowym patronatem przez Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta
Torunia. Patronem logistycznym jest Prezes Zarządu Krajowej
Spółki Cukrowej pan Marek Dereziński.

Oprócz reprezentacji naszego kraju (Okręgi PZW z Katowic,
Zielonej Góry i Torunia) w zawodach udział wezmą wędkarze 
z Niemiec (związki wędkarskie z Landu Brandenburgia i Sachsen-
Anhalt), Słowacji, i Litwy.

Zawody organizowane są cyklicznie od roku 2003 przez każdego
z  uczestników. W tym roku organizatorem zawodów, po raz
kolejny, jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

Ideą zawodów, które  rozgrywane są w dyscyplinach: spławiko-
wej, spinningowej i rzutowej,  jest  wędkowanie zgodnie z zasa-
dami etyki wędkarskiej i pielęgnacji natury oraz ochrona stanu
zarybienia przy przestrzeganiu ochrony zwierząt i gatunku, 
a same spotkania są okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy

przedstawicielami Zarządów poszczególnych związków oraz
wędkarzami.

Zawody spławikowe odbędą się 14 czerwca na rzece Wiśle, 
na Bulwarze Filadelfijskim od mostu kolejowego do wysokości
ul. Wola Zamkowa. 
Początek o godz. 8.00.

Zawody spinningowe odbęda się na lewym brzegu rzeki
Drwęca w miejscowości Lubicz pod Toruniem, na odcinku
powyżej mostu kolejowego. 
Pięciogodzinna jedna tura rozpocznie się o godz. 8.00 losowa-
niem stanowisk. 

Zawody rzutowe zostaną przeprowadzone na stadionie 
SM Kopernik w Toruniu przy ul. Świętopełka . 
Początek, 14 czerwca o godz. 8.00.

EUROPATREFF jako zawody o randze międzynarodowej służą
promocji Województwa.
Zawody rozpocznie przemarsz uczestników pod pomnik
Mikołaja Kopernik.

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY WĘDKARSKIE EUROPATREFF 2014
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OTWARTE TOWARZYSKIE ZAWODY PODLODOWE W GÓRZNIE

16. lutego na jez. Wądzyń odbyły się podlodowe zawody węd-
karskie o mistrzostwo Koła Miejskiego PZW w Brodnicy. 
Na zbiórkę przybyło 36 zawodników.  Dominującą zdecydowanie
rybą była płoć, łowiona metodą spławikową i na mormyszkę. 
W zawodach zwyciężył kol. Piotr Malinowski wynikiem 3380
pkt, drugi był kol. Grzegorz Konera -2810 kpt, a trzeci kol.
Dariusz Czaja - 2695 pkt. Dalsze miejsca zajęli: Bartłomiej Du-
dziak, Robert Bronskowski i Stanisław Jonowski. 

Największą rybę - płoć 26 cm  złowil kol. Leszek Osiński. 
W zawodach trwających 4,5 godziny zostało złowionych ponad
40 kg ryb, co należy uznać  za niezły wynik. 
Po zakończeniu rywalizacji uczestnicy zawodów posilili się
gorącą kiełbasą, a po podliczeniu i ogłoszeniu wyników  prezes
KM PZW wręczył puchary, medale i dyplomy.

Jerzy Fijołek

Wprawdzie wiosna już w pełni, warto jednak przypomnieć, że
jeszcze trzy miesiące temu łowiliśmy na lodzie.
Na tafli lodowej jeziora Młyńskiego, odbyły się Otwarte
Towarzyskie Zawody Podlodowe zorganizowane przez Koło
Miejskie w Górznie. Ogółem w łowieniu ryb z pod lodu wzięło
udział 23 wędkarzy z Rejonu PZW Brodnica.
Pogoda i brania dopisały naszym wędkarzom. Grubość lodu
sięgała 21cm. Łowiono na wędki spławikowe i mormyszki. 
Po czterech godzinach połowów nastąpiło ważenie ryb i ogło-
szenie wyników. 

Zwyciężył Sławomir Brzeziński - 1700 g. 

Kolejne miejsca zajęli: Marek Rytka- 1660g, Dariusz Czaja -
1440g, Grzegorz Kalisz - 1100g, Łukasz Kowalski - 1000 g.
Najmłodszym uczestnikiem zawodów był Błażej Wiergowski. 

Na zakończenie zawodów, przewodniczący samorządu mieszkań-
ców gminy Górzno pan Jan Sakwiński, ufundował 
i wręczył zwycięzcom statuetki i dyplomy, po czym przystąpiono
do wspólnego pieczenia kiełbasek przy ognisku.

Łukasz Blinkiewicz 
Leszek Aleksandrowicz 
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Nazwa łowiska Składka Składka 
podstawowa           ulgowa

Składki całoroczne dla członków PZW
1 Wody Okręgu Toruń 295 198

I rata /1.01.- 31.03./ 195
II rata /1.04.- 31.12./ 100

2 Jedno łowisko (bez rzeki Wisły) 195 140
3 Wody Okręgu Toruń dla osób posiadających wykupioną składkę na 100 58

1 łowisko bez rz. Wisły. Składka tylko dla osób, które chcą wędkować 
na wszystkch wodach, a wykupiły już na rok 2014 składkę na 
1 łowisko bez rz. Wisły.

4 Rzeka Wisła (1 łowisko) 215 160
5 Wody Okręgu Toruń dla osób posiadających wykupioną składkę na 80 38

rz. Wisłę jako 1 łowisko (składka tylko dla osób, które chcą wędkować na
wszystkich wodach, a wykupiły juz na rok 2014 składkę na rz. Wisłę jako
1 łowisko.

6 Wody Okręgu Toruń  dla młodzieży uczącej się 90   
w szkołach dziennych od 16 – 24 roku życia 

7 Członek uczestnik 15
8 Za szczególne zasługi dla rozwoju wędkarstwa 50 

lub odznaczonego złotą odznaką PZW z wieńcami 
9 Zweryfikowany strażnik SSRyb. Okręgu Toruń 5   

Składki okresowe dla członków  PZW
10 Wody Okręgu Toruń                               1 dzień 25 
11 Wody Okręgu Toruń                               3 dni 50 
12 Wody Okręgu Toruń                               7 dni 70 

Składki okresowe dla niezrzeszonych i cudzoziemców
13 Wody  Okręgu Toruń                               1 dzień 50 
14 Wody Okręgu Toruń                                3 dni 100 
15 Wody  Okręgu Toruń                               7 dni 140 

Uwaga: 
1/  wszystkie składki członkowskie okręgowe na wędkowanie obejmują wody górskie i nizinne oraz zawierają w sobie 

wszystkie metody i sposoby wędkowania,
2/  członek uczestnik ma prawo do wędkowania na wszystkich wodach Okręgu PZW Toruń, 
3/  opłata ulgowa dotyczy członków PZW: 

a/ odznaczonych złotą lub srebrną  odznaką PZW,
b/ posiadających udokumentowany 40-letni staż członkowski,
c/ osoby, które ukończyły 70 rok życia.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE OKRĘGOWE NA WĘDKOWANIE w 2014 r.

Toruń, dn. 05. 03. 2014 r.

Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w Toruniu

W imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego składam serdeczne podziękowanie Panu Mirosławowi
Purzyckiemu, Prezesowi Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu za przyjęcie zaproszenia, aktywne
uczestnictwo oraz wystąpienie w roli prelegenta podczas debaty pt. 

Sztuka Natury oraz Kujawsko-Pomorska Sieć Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego 

organizowanej w ramach panelu tematycznego Środowisko XXI Forum Gospodarczego „Integracja i Współpraca” 
w Toruniu.

Jednym z celów polityki ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego jest popularyzacja oraz propagowanie dzia-
łań z zakresu ochrony przyrody i środowiska poprzez szeroko pojęta edukacje ekologiczna społeczeństwa.

Jestem przeświadczony, że przekazana przez pana wiedza znacząco wzbogaciła ciągły proces edukacyjny 
prowadzący do ochrony i poprawy stanu środowiska, co niewątpliwie przełoży się na zmianę jakości naszego życia oraz
pozwoli zachować bogactwo i walory środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń.

Wyrażam także nadzieję na dalszą owocną współpracę w przyszłości.

Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa.
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Woda jest środowiskiem życia
różnorodnych organizmów.
Większość roślin i zwierząt 
występujących w wodach słonych
nie potrafi żyć w wodach słodkich.
I odwrotnie: organizmy słodkowodne
nie przeżyłyby w morzach słonych. 

Organizmy wodne najczęściej są zbudo-
wane inaczej niż te, które występują na
lądzie. Różnice w budowie są spowodo-
wane przystosowaniem się do warunków
panujących w środowisku wodnym. Śro-
dowisko wodne stwarza specyficzne
warunki do życia roślin i znacznie różni
się od tego panującego na lądzie. Rośliny
spełniają nadrzędną i znaczącą rolę życia
na ziemi. Mają ogromny wpływ na więk-
szość innych form życia. Stanowią pod-
stawowe ogniwo łańcucha pokarmowe-
go, są pierwotnymi producentami w wię-
kszości ekosystemów lądowych i wod-
nych. Odgrywają istotną rolę w procesie
fotosyntezy, który jest podstawowym
źródłem energii i materii organicznej.
Jednymi z najważniejszych czynników,
jakie wpływają na rozwój i życie roślin
są m.in.: światło, które w wodze ma
mniejszą przenikliwość niż w powietrzu,
temperatura, gdzie amplitudy dobowe 
i roczne w zbiornikach wodnych są dużo
mniejsze niż na lądzie, stężenie
O2 i CO2, które jest znacznie mniejsze 
w zbiornikach wodnych, niż w powietrzu.
Specyfika środowiska wodnego wywarła
wpływ na budowę i sposób życia roślin, 
a ich organy uległy odpowiednim mody-
fikacjom, by mogły rozwijać się w tym
trudnym do życia ekosystemie. 
Rośliny żyjące w wodzie oraz towarzy-
szące krajobrazowi rzek, jezior czy sta-
wów, swoją budowę wewnętrzną przy-
stosowały do środowiska, w którym żyją.

BOGACTWO FLORY 

EKOSYSTEMÓW 

WODNYCH
Posiadają bardzo wrażliwą na odwodnie-
nie cytoplazmę, wchłaniają wodę osmo-
tycznie całą powierzchnią swojego ciała, 
a przy niewielkiej utracie wody szybko
obumierają. U tych roślin występuje słabe
wykształcenie tkanek mechanicznych 
i przewodzących. 
Ciekawym zjawiskiem wśród roślin wod-
nych jest to, że potrafią zmniejszyć lub
zwiększyć ilość gazów znajdujących się 
w przestrzeniach międzykomórkowych,
co umożliwia opadanie lub podnoszenie
się roślin w wodzie, umożliwiając prze-
mieszczanie się roślin w warunkach lub
momencie dla niej dogodnych.
Kolejną cechą charakterystyczną dla
przedstawicieli flory wodnej jest słaby
rozwój epidermy na organach zanurzo-

nych, gdzie nie występują włoski i apara-
ty szparkowe, a silny na pływających 
i wynurzonych. U roślin tych zmienia się
także budowa zewnętrzna. Występuje 
u nich zjawisko hydromorfizmu. Charakte-
ryzuje się on słabym wykształceniem sys-
temu korzeniowego lub nawet zupełnym
brakiem korzeni (np. pływacz zwyczajny
(Utricularia vulgaris L.) - swobodnie unosi
się po  wodzie). Korzeń nie pobiera wody
i soli mineralnych, a jego funkcję cze-
pne przejmuje często kłącze np. u grążela
żółtego (Nuphar lutea), grzybienia białego
(Nymphaea alba L.). Łodygi są cienkie,
giętkie, wiotkie, podatne na działanie i siłę
prądów wodnych,  pobierają także wodę.
Ponadto rośliny wodne, mogą pobierać
rozpuszczone w wodzie związki mineralne

Publikacja dofinansowana 
ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu



27

NASZE WODY

potrzebne do życia, całą powierzchnią
ciała, a nie jak lądowe - korzeniami z zie-
mi. W konsekwencji, wiele roślin wolno
pływających w wodzie utraciło całkowicie
system korzeniowy, inne niekiedy mają
korzenie pocięte nitkowato, zawierające
chlorofil i pełnią funkcje liści. Tylko nie-
liczne, pływające, wytwarzają włośniki
np. żabiściek pływający (Hydro-charis
morsus-ranae L.). Kłącza zaś i rozłogi są u
wielu roślin wodnych doskonale rozwini-
ęte, np. u wspomnianych już grążela
żółtego czy grzybienia białego i służą im
do gromadzenia substancji pokarmo-
wych oraz przytwierdzania się. Rośliny
wodne mają niektóre organy, np. liście
przystosowane do specyficznych warun-
ków fotosyntezy poprzez zwiększenie
powierzchni organów asymilacyjnych,
umożliwiających roślinie jak najlepsze
wykorzystanie światła. 
U organizmów roślinnych środowiska
wodnego zaobserwować możemy wszel-
kie przejścia ulistnienia: od typowo wod-
nego przez wodno - powietrzne (wodno 
- lądowe), do powietrznego. Poza tym są
to rośliny, posiadające wielką plasty-
czność i umiejętność przystosowania się
do zmieniających się warunków przez
zdolność do tworzenia form głębinowych
czy lądowych.

Z języka greckiego rośliny wodne nazy-
wane są hydrofitami (hydrol = woda,
fyton = roślina) i dzielimy je na trzy pod-
stawowe grupy. 
Pierwszą grupę stanowią rośliny swobo-
dnie unoszące się na powierzchni wody 
- pływające. Należą tutaj liczne nitkowate
glony, jak np. skrętnica (Spirogyra) zali-
czana do grupy zielenic występująca 
w niewielkich zbiornikach wodnych oraz
liczne rośliny naczyniowe, m.in.: rzęsa
(Lemna L.) - jedna z najmniejszych roślin
zielnych, należy do rodziny obrazkowa-
tych, dzięki wysokiej zawartości białka
stanowi istotne źródło pożywienia dla
wielu gatunków zwierząt, wykorzystywa-
na również do biologicznego oczyszcza-
nia ścieków. Preferuje wody stojące i wol-
no płynące, głównie jeziora, stawy, rowy,
kanały i strumienie, a także niewielkie
zbiorniki wodne na bagnach, trzęsawi-
skach i marszach. 
W Polsce występuje 5 gatunków: rzęsa
garbata (Lemna gibba L.), rzęsa drobna,
mniejsza (Lemna minor L.), rzęsa trójrow-
kowa (Lemna trisulca L.), oraz rzęsa turio-
nowa, purpurowa (Lemna turionifera
Landolt) i Lemna minuta Kunth. 
Rogatek (Ceratophyllum L.) - roślina poz-
bawiona korzenia, całkowicie zanurzona
w wodzie. Jest jedynym rodzajem roślin
należących do rodziny rogatkowatych,
spotykana na całym świecie z wyjątkiem
obszarów okołobiegunowych. W Polsce
występują popularnie następujące gatun-
ki: rogatek sztywny (Ceratophyllum de-
mersum L), rogatek skrzydełkowaty
(Ceratophyllum platyacanthum Cham)
oraz rogatek krótkoszyjkowy (Cerato-
phyllum submersum L.). pływacz (Utricu-
laria L.) - owadożerna roślina, należąca
do rodziny pływaczowatych. Występuje
głównie na torfowiskach, wodach sto-
jących lub wolno płynących. W Polsce
spotkać można 5 gatunków: pływacz
drobny, mniejszy (Utricularia minor L.),
pływacz krótkoostrogowy, żółtobiały
(Utricularia ochroleuca R. W. Hartm.), 

pływacz średni (Utricularia intermedia
Hayne), pływacz zachodni (Utricularia
australis R. Br., syn. U. neglecta Lehm.)
oraz pływacz zwyczajny (Utricularia vul-
garis L.). 
Drugą grupę roślin stanowią rośliny przy-
czepione do podłoża (dna zbiornika wod-
nego lub przedmiotów znajdujących się 
w nim) lub zagłębione w nim. 
Należą tu m.in. liczne gatunki glonów,
mchów wodnych, wątrobowców czy
grzybów. 
Ostatnią grupę hydrofitów tworzy flora
korzeniąca się w podłożu, wyróżniamy 
w niej dwie podgrupy. Hydrogeofity, ich
pączki odnawiające zagłębione są w po-
dłożu oraz hydrohemikryptofity, rośliny 
o pączkach odnawiających znajdujących

się bezpośrednio na powierzchni podłoża.
Do najbardziej znanych i powszechnych
przedstawicieli należy lobelia jeziorna
(Lobelia dortmanna) zwana także stroicz-
ką wodną lub jeziorną. Jest to światłolub-
na, rosnąca w wodzie roślina należąca do
rodziny dzwonkowatych; w Polsce objęta
ścisłą ochroną gatunkową. Występuje 
w strefie przybrzeżnej jezior oligotrofi-
cznych ubogich w składniki odżywcze, o
czystych, stojących wodach, z małą
zawartością związków mineralnych.
Jak bogata jest roślinność ekosystemów
wodnych, świadczyć może fakt rozmai-
tych prób systematyki, podziałów i klasy-
fikacji wprowadzanych przez człowieka. 
cdn

Bartosz Kaszyński
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RODZAJE I ŹRÓDŁA
ZANIECZYSZCZENIA WÓD
Zanieczyszczenie wód to niekorzystne
zmiany właściwości fizycznych, chemi-
cznych i bakteriologicznych wody spowo-
dowane wprowadzaniem w nadmiarze
substancji organicznych, nieorganicznych
(stałych, płynnych, gazowych), radioak-
tywnych i ciepła. Uniemożliwiają one lub
ograniczają wykorzystywanie wody do
picia i celów gospodarczych.

Zanieczyszczenia wód dzielą się na natu-
ralne i sztuczne. 
Zanieczyszczenia naturalne pochodzą z do-
mieszek zawartych w wodach powierzch-
niowych i podziemnych np. zasolenie,
zanieczyszczenie humusem, związkami
żelaza. Natomiast zanieczyszczenia sztu-
czne - antropogeniczne, związane są 
z działalnością człowieka i pochodzą
głównie ze ścieków, z powierzchniowych 
i gruntowych spływów z terenów przemy-
słowych, rolniczych, składowisk odpadów
komunalnych (wysypisk śmieci). 
Zanieczyszczenia sztuczne dzielą się po-
nadto na biologiczne - spowodowane
obecnością drobnoustrojów patogen-
nych, np. bakterii, wirusów, glonów, grzy-
bów, pierwotniaków i ich toksyn oraz
zanieczyszczenia chemiczne, wywołujące
zmiany składu chemicznego i odczynu
(pH) wody. 
Do najbardziej powszechnych zanieczysz-
czeń chemicznych należą: oleje, benzyna,
smary, ropa i jej składniki, detergenty,
chemiczne środki ochrony roślin (pesty-
cydy), nawozy (głównie związki fosforu 
i azotu), węglowodory ropopochodne 
(alifatyczne i aromatyczne), sole metali

ciężkich, kwasy, zasady, fenole (związki
aromatyczne), krezole.
Ponadto zanieczyszczenia mogą występo-
wać w postaci rozpuszczonej (gazy, cie-
cze, ciała stałe), układów koloidalnych lub
zawiesin.
Obecnie głównymi źródłami zanieczysz-
czeń wód są ścieki komunalne, które
zawierają w swoim składzie m.in. deter-
genty i mikroorganizmy chorobotwórcze
oraz ścieki przemysłowe zawierające
m.in. ładunek soli metali ciężkich, związ-
ków siarki i azotu. Także rolnictwo w duże
mierze przyczynia się do zanieczyszczenia
wód powierzchniowych z powodu stoso-
wanych środków ochrony roślin oraz
nawozów sztucznych i organicznych.
Znaczne ilości zanieczyszczeń wód
pochodzą również z transportu wodnego 
i lądowego. Źródłem zanieczyszczeń jest
także eutrofizacja. 

TYPY JEZIOR POD
WZGLĘDEM TROFII
Eutrofizacja jest procesem wzbogacania
zbiorników wodnych w pierwiastki bio-
genne (głównie azot i fosfor), który powo-
duje wzrost trofii czyli żyzności wód, naj-
częściej w wyniku odprowadzania do nich
nieoczyszczonych ścieków. Zwiększona
ilości składników pokarmowych w środo-
wisku powoduje przyspieszone rozmna-
żanie mikroorganizmów (głównie glonów,
sinic, bakterii), czego widocznym efektem
jest tzw. zakwit wody. Wzrost liczebności
drobnoustrojów przyczynia się do zwięk-
szenia biologicznego zapotrzebowania na
tlen. W takich warunkach środowisko-
wych widoczne są wahania stężenia tlenu
oraz odczynu wody, która zmienia swój

zapach i barwę. Stopniowo zaczynają
pojawiać się pustynie tlenowe czyli
obszary wody pozbawione tlenu. Skut-
kuje to wymieraniem organizmów tleno-
wych (w tym ryb) i dominacją mikroorga-
nizmów beztlenowych. Proces eutrofizacji
zachodzi w warunkach naturalnych zacho-
dzi stopniowo i zajmuje powoli, jednak
zanieczyszczenia wytworzone w wyniku
działalności człowieka bardzo przyspie-
szają ten proces. Ze względu na warunki
panujące w danym zbiorniku jeziora ze
względu na trofię dzielą się na: oligotro-
ficzne, eutroficzne, mezotroficzne, dystro-
ficzne, hipertroficzne i saprotroficzne.
Jeziora oligotroficzne to zbiorniki, w któ-
rych barwa wody niebiesko-zielonkawa,
bardzo ubogie w substancje biogenne
i organiczne, z małą zawartością fosfora-
nów, azotanów i substancji humusowych,
dobrze natlenione (zawartość 02 nie
spada poniżej 50-60%, także w głębszych
warstwach), z dużą przezroczystością
wody. Zakwitów glonowych w tego typu
jeziorach praktycznie nie ma, z uwagi na
małą zawartość planktonu. W toku ewolu-
cji przekształcają się w jeziora eutroficzne.
Jeziora eutroficzne są żyzne, o barwie zie-
lono-żółtej lub zielonej spowodowanej
masowym rozwojem glonów. Charakte-
ryzują się małą przezroczystością wody
(zwłaszcza latem) oraz zasadowym lub
obojętnym odczynem. 
Bilans tlenowy niski, zawartość tlenu nie
przekracza 40% i spada w miarę wzrasta-
jącej głębokości, a w warstwie przydennej
możliwe wy-stępowanie długotrwałego
deficytu tlenowego. Plankton bogaty 
i obfity, w wyniku czego może dochodzić
do zakwitów (np. sinic). W toku ewolucji
przekształca się w bagno, torfowisko
niskie lub las mieszany.
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Jeziora mezotroficzne (rozróżnia się a-me-
zotroficzne i b-mezotroficzne) są formą
pośrednią pomiędzy jeziorami oligotro-
ficznymi i eutroficznymi. Zbiorniki a-me-
zotroficzne (czyli bardziej zbliżone do oli-
gotroficznych) mają małą zawartość sub-
stancji użyźniających, dużą przezroczy-
stość, zakwity glonów tu nie występują.
Trochę żyźniejsze, b-mezotroficzne, mają-
ce okresowo niewielkie zakwity glonów.
Jeziora dystroficzne to śródleśne zbiorni-
ki, które charakteryzują się brunatną
barwą wody, małą lub średnią przezroczy-
stością i kwaśnym odczynem. Posiadają
dużą zawartość związków humusowych.
Są ubogie w plankton. Bilans tlenowy
niski, spada w miarę wzrastającej głębo-
kości. W toku ewolucji przekształca się 
w torfowiska wysokie.
Jeziora hipertroficzne to jeziora, których
wody charakteryzują się bardzo dużą
zawartością pierwiastków biogennych,
głównie azotu i fosforu. W tego typu jezio-
rach zachodzi proces zarastania i spłyca-
nia, który może doprowadzić do całkowi-
tego zaniku zbiornika wodnego.
Jeziora saprotroficzne (przeżyźnione) o bar-
dzo dużej żyzności, będącej wynikiem
działań człowieka, najczęściej spowodo-
wanej dopływem ścieków. Wysoka zawar-
tość substancji organicznej powoduje
całkowite zużycie tlenu potrzebnego do
jej rozkładu, występowanie deficytów tle-
nowych w całej masie wód oraz przesy-
cenie produktami beztlenowego rozkładu
substancji organicznej. W takich warun-
kach następuje niemal całkowity zanik
organizmów wyższych.

SKUTKI
ZANIECZYSZCZENIA
JEZIOR
Antropogeniczne zanieczyszczenia wód
powierzchniowych (w tym eutrofizacja)
przyczynia się do znaczących, często nie-
odwracalnych zmian w zbiorniku wod-
nym. Wzbogacanie zbiorników wodnych

w pierwiastki biogenne powoduje maso-
wy rozwój organizmów fitoplanktono-
wych, których obecność związana jest 
z powstawaniem w powierzchniowej war-
stwie wody zakwitów i zmniejszeniem się
przezroczystości wody.
W zbiorniku wzrasta przede wszystkim
ilość sinic, które utrzymując się na
powierzchni, często tworzą kożuchy.
Masowe nagromadzenia tych bakterii
powodują nie tylko śmiertelność ich
samych, ale również występującej tam
fauny. Ponadto niektóre szczepy sinic
wydzielają substancje toksyczne, które
mogą powodować uczulenia i ciężkie
zatrucia pokarmowe. Dostające się do
wód zanieczyszczenia powodują zmiany
organoleptyczne (smaku i zapachu), wpły-
wają ujemnie na jakość wody i jej przy-
datność do spożycia.
Pogarszające się warunki świetlne w stre-
fie przybrzeżnej - litoralu powodują
obumieranie roślinności zanurzonej, co 
w rezultacie prowadzi do wypierania
makrofitów przez nitkowate formy fito-
planktonu, a także do przebudowy
występującej tam fauny. 
Ponadto intensywne procesy rozkładu
nadmiaru materii organicznej w warun-
kach tlenowych powodują całkowite
wyczerpanie zasobów tlenu w warstwie
przydennej - hypolimnionie, a zwłaszcza
profundalu i w osadach dennych.
Warunki beztlenowe (anaerobowe) pro-
wadzą do zaniku fauny głębinowej, w tym
do masowego śnięcia ryb. Sprzyjają także
występowaniu takich procesów chemicz-
nych, jak amonifikacja, denitryfikacja,
powstawania metanu oraz siarkowodoru. 

SPOSOBY OCHRONY WÓD
PRZED 
ZAMECZYSZCZENIAMI
Ochrona zasobów wodnych polega
przede wszystkim na ograniczeniu antro-
pogenicznego dopływu biogenów do
wód. Najlepszym sposobem ochrony

wód jest zmniejszenie ilości produkowa-
nych ścieków, stosowanie bezścieko-
wych technologii w produkcji przemysło-
wej, zamykanie obiegów wodnych w cy-
klach produkcyjnych oraz odzysk wody
ze ścieków. Ważne jest także oczyszczanie
ścieków komunalnych i przemysłowych
przed wprowadzeniem ich do wód, a tak-
że unieszkodliwianie osadów ściekowych.
Istotnym działaniem z punktu widzenia
ochrony wód jest zabezpieczenie składo-
wisk odpadów, kompostowanie odcho-
dów zamiast odprowadzania ich do ujścia
kanalizacyjnego, redukcja zawartości fos-
foranów w środkach piorących używa-
nych w gospodarstwach domowych oraz
ograniczanie stosowania nawozów
sztucznych w rolnictwie.

PODSUMOWANIE
Degradacja wód jezior jest procesem
praktycznie nieodwracalnym. Wody za-
trutych jezior jedynie w minimalnym
stopniu są w stanie same się oczyścić.
Jezioro w naturalnych warunkach także
gromadzi substancje biogenne (w ograni-
czonych ilościach), ulega stopniowym
zmianom i w toku sukcesji zarasta.
Jednak nadmierne i często niekontrolo-
wane wprowadzanie zanieczyszczeń do
wód znacznie przyspiesza ten proces,
hamuje samooczyszczanie się wody i wpły-
wa negatywnie na występujące w tym
środowisku organizmy żywe. 
Ważne jest zatem podejmowanie działań
ochronnych, zaniechanie wprowadzania
nieczystości do wód i racjonalne korzy-
stanie ze środowiska.

mgr Anita Zapart
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Woda w środowisku miejskim stanowi
istotny element krajobrazu, zarówno pod
względem przyrodniczym, jak i kulturo-
wym. Jej obecność w miastach wpływa
na podniesienie walorów przyrodniczych
otoczenia, sprzyja zachowaniu różnorod-
ności biologicznej, a także zwiększa war-
tość estetyczną krajobrazu. Z drugiej stro-
ny, obecność akwenów wodnych na
obszarach silnie zurbanizowanych niesie
ze sobą ryzyko wystąpienia lokalnych
podtopień bądź powodzi, generuje rów-
nież konflikty na styku różnorodnych, 
i często skrajnych, grup interesów.
Pogodzenie wymagań środowiska natu-
ralnego z potrzebami lokalnej ludności
oraz ochroną przeciwpowodziową stano-
wi nie lada wyzwanie dla zarządzania
zasobami wodnymi w miastach. 
Ekosystemy wodne na terenach zurbani-
zowanych, ze względu na ich systema-
tyczne przekształcanie i zanieczyszczanie,
wymagają specjalnej troski i wdrażania
specjalnych programów zarządzania,
które umożliwią zarówno zachowanie
ekologicznych funkcji wód miejskich, jak
też pozwolą na czerpanie z nich wymier-
nych korzyści przez mieszkańców miast. 
Woda w miastach może występować 
w różnych formach, jako akweny natural-
ne (źródła, rzeki, jeziora, stawy) oraz
sztuczne (kanały, zbiorniki wodne).
Niezależnie od rodzaju, wody te podlega-
ją bardzo silnej presji antropogenicznej.
W zurbanizowanych zlewniach szczegól-
nie widoczne jest negatywne oddziaływa-
nie dwóch czynników, które w największej
mierze są odpowiedzialne za zły stan
miejskich ekosystemów wodnych. Są to:
zmiany reżimu hydrologicznego oraz
zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł
punktowych i rozproszonych. Urbanizacja
powoduje zwykle zaburzenie naturalnych
cykli hydrologicznych w zlewni, a także
zmiany w sieci hydrograficznej, co często
objawia się zanikaniem wody i osusza-
niem terenów podmokłych. Wszelkie
zabiegi regulacyjne rzek, które wiążą się 
z zabudową koryta oraz likwidacją zakoli 
i rozlewisk, powodują niszczenie siedlisk
lub upraszczanie ich struktury, a to z kolei
ma negatywne skutki dla utrzymania
różnorodności biologicznej i funkcji eko-
systemu. Modyfikacja reżimu hydrolo-
gicznego prowadzi również do zmian 
w transporcie osadów i geomorfologii
rzek. Zlewnie zurbanizowane często cha-
rakteryzują się zmniejszoną zdolnością do
retencjonowania wody.  W efekcie, wyżej
wymienione zjawiska powodują nie tylko
pogorszenie się stanu wód i warunków
siedliskowych, ale również zwiększają
ryzyko powodzi. 
Wylesianie, degradacja gleb, jednostron-
ne melioracje, osuszanie podmokłości,
uszczelnianie gruntów zmniejszają pojem-
ność retencyjną zlewni i powodują inten-
syfikację powodzi lub pojawianie się ich
na terenach, na których dotąd nie
występowały. Zagrożenie wysoką wodą
na terenach zurbanizowanych zostaje
dodatkowo wzmocnione przez regulację
rzek, w których długość koryta ulega
skróceniu, a tym samym wzrasta prędko-

ść wody i skraca się czas przepływu fali
powodziowej. Zjawiskiem specyficznym
dla obszarów zurbanizowanych są także
powodzie miejskie. Ich przyczyną są
intensywne opady, których natężenie
nadmiernie przeciąża pojemność miej-
skich systemów kanalizacyjnych. Problem
obecnie nasila się w związku z ekstremal-
nymi zjawiskami pogodowymi, które
wzmagają się pod wpływem zmian klima-
tycznych. W ostatnich dekadach doświad-
czamy coraz częstszych epizodów krótko-
trwałych deszczy nawalnych i podłuża-
jących się okresów suszy, a nierówno-
mierna dystrybucja opadów w ciągu roku
nie pozostaje bez wpływu na reżim hydro-
logiczny ekosystemów wodnych. 
Wody w miastach podlegają również
zanieczyszczeniu szerokim spektrum
różnorodnych substancji chemicznych,
które mogą być toksyczne, kancerogenne
lub mogą wykazywać działanie podobne
do hormonów. Najczęściej akweny miej-
skie charakteryzują się wysoką trofią,
która jest efektem zwiększonego dopływu
biogenów ze zlewni i nieuporządkowanej
gospodarki wodno-ściekowej. 
W przeszłości miejskie rzeki i jeziora nie-
jednokrotnie stanowiły przez lata bezpo-
średni odbiornik ścieków bytowych, obci-
ążonych w dużym stopniu związkami
azotu i fosforu. Wody w miastach narażo-
ne są również na zanieczyszczenia ropo-
pochodne oraz metalami ciężkimi pocho-
dzącymi z transportu, które trafiają do
nich wraz ze spływającą wodą deszczo-
wą. Ponadto, zaśmiecanie wód odpada-
mi, dewastacja roślinności przybrzeżnej
oraz zabiegi związane z przeciwerozyjnym
umacnianiem brzegów cieków i jezior,
obecność obiektów związanych z infra-
strukturą gospodarczą i turystyczną:
nabrzeży portowych, przystani jachtów 
i łódek oraz pomostów także przyczyniają
się do fragmentacji siedlisk bądź ich nisz-
czenia, a w konsekwencji negatywnie
oddziałują na florę i faunę przybrzeżnej
strefy ekosystemów wodnych.
Wody miejskie ze względu na swoją spe-
cyfikę wymagają zatem starannie zapla-
nowanej strategii zarządzania, która
pozwoli na ich racjonalne wykorzystanie 
i maksymalizację korzyści, ale również
przyczyni się do zachowania naturalnych
funkcji tych ekosystemów. Jedną z takich
strategii jest tzw. podejście ekosystemo-
we, które może być zdefiniowane jako
kompleksowe działania integrujące
ochronę środowiska naturalnego i jego
rehabilitację z potrzebami społeczeństwa
w skali regionalnej. Punktem wyjścia dla
formułowania zasad takiej strategii jest
identyfikacja czynników stresowych zabu-
rzających funkcjonowanie ekosystemów
wodnych. Następnie opracowywane i wdr-
ażane są odpowiednie metody i rozwiąza-
nia zdiagnozowanych problemów, przy
czym duży nacisk kładziony jest na inte-
grację różnych obszarów działań i dyscy-
plin, takich jak: badania środowiskowe,
planowanie, raportowanie i zarządzanie,
nauki inżynierskie i socjologiczne.
Planowanie konkretnych strategii ma cha-
rakter holistyczny i powinno odbywać się

EKOSYSTEMY WODNE 
W KRAJOBRAZIE MIEJSKIM

z uwzględnieniem wszystkich elementów
środowiska, włączając w to wodę, tereny
lądowe, powietrze i inne zasoby natural-
ne oraz przejawy ludzkiej aktywności, 
w celu stworzenia zrównoważonego
socjo–ekologicznego systemu. Przy for-
mułowaniu i wdrażaniu planów należy
szczególnie pamiętać, że chociaż po-
szczególne komponenty systemów wod-
nych w miastach (czynniki fizyczne, che-
miczne, biologiczne i ludzkie) są od siebie
niezależne, mogą one na siebie wzajem-
nie oddziaływać i wzmacniać efekty, które
powodują. Dlatego też istotne jest rozpo-
znanie zarówno negatywnych wpływów
wywoływanych przez poszczególne czyn-
niki, jak też ich potencjalne interakcje,
które mogą mieć znaczenie dla funkcjo-
nowania zurbanizowanych ekosystemów
wodnych. 
Efektywne zarządzanie wodą w miastach
wymaga kompleksowych rozwiązań sys-
temowych. Kluczowe dla tego procesu
jest planowanie przestrzeni zintegrowane
ze zrównoważoną gospodarką wodną
w obrębie zlewni miejskich. Nowoczesna
urbanistyka powinna brać pod uwagę
odpowiednie zagospodarowanie miej-
skich stref nadwodnych, zwłaszcza w za-
kresie rewitalizacji zurbanizowanych sys-
temów wodnych (oraz całych dolin rzecz-
nych), a także wdrażania praktyk, które
umożliwią zwiększenie pojemności reten-
cyjnej zlewni, racjonalne zagospodarowa-
nie wód opadowych i w rezultacie przy-
czynią się do ograniczenia ryzyka powo-
dziowego. Obecnie w wielu europejskich
miastach podejmuje się próby odtwarza-
nia bogactwa sieci hydrograficznej w celu
poprawy jakości środowiska i walorów
rekreacyjnych oraz dla retencjonowania
spływów opadowych. 
W polskich realiach wdrażanie takich pro-
jektów natrafia często na przeszkody,
które wynikają z braku efektywnych
instrumentów polityki przestrzennej i pla-
nowania powiązanego z gospodarką
wodną w obrębie zlewni miejskich oraz
narzędzi wszechstronnej oceny i monito-
ringu wdrażanych rozwiązań. Wykorzy-
stanie potencjału, jakie niesie ze sobą
obecność wód w krajobrazie miejskim,
wymaga zatem odpowiednich zmian legi-
slacyjnych i organizacyjnych, które po-
zwolą na skuteczniejsze stosowanie za-
sad zintegrowanego planowania, projek-
towania i zarządzania miastem.

dr Magdalena Czarnecka
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