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11 października Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z udziałem Pary Prezydenckiej podsumowujące tegoroczne Dożynki
Prezydenckie w Spale. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką podziękowali organizatorom i współorganizatorom Dożynek 
za zaangażowanie i ciężką pracę.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele producentów i hodowców ryb. Organizację Producentów Ryb Jesiotrowatych oraz
Okręg PZW w Toruniu reprezentowali: Prezes ZO Okręgu Mirosław Purzycki i dyrektor Biura Okręgu Grażyna Dejewska,
Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych Jacek Juchniewicz, Organizację producencką “Polski Karp“ Paweł Wielgosz,
Związek Producentów Ryb Organizacja Producentów Marek Trzcieliński.
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Wykaz numerów telefonów 
komendantów SSRyb i Inspektorów 

Straży Ochrony Wód PZW

Brodnica 604 591 422
Chełmno 603 682 479
Golub-Dobrzyń 604 280 261
Grudziądz 664 056 165
Nowe Miasto Lub. 606 281 979
Toruń 723 768 515
Wąbrzeźno 607 885 538

Straż Ochrony Wód PZW (SOW)
Grupa Toruń 600 976 247
Grupa ZGW-R Grzmięca 600 976 245
Grupa Grudziądz 664 056 165
ZGW-R Grzmięca              56 493 91 49 

NASZE WODY

cd na następnej stronie

Rozmowa z Prezesem Zarządu Okręgu
PZW w Toruniu Mirosławem Purzyckim

Panie Prezesie, miniony rok kończymy zwiększoną ilością członków 
i spadkiem kłusownictwa. 
Jest nas już 15369 - to wzrost o 541 wędkarzy w porównaniu 
z ubiegłym rokiem.

Jest związek między, m.in. współpracą z Policją, Państwową Strażą
Rybacką i wzrostem liczby członków, a spadkiem kłusownictwa. 
Prowadzone przez nas statystki wskazują na aż 50 procentowy spadek
ilości osób wędkujących bez pozwoleń. 

Oczywiście jest to wynik zmian w dotychczasowej działalności naszych
straży, znacząca poprawa aktywności kół oraz wzrost zamożności społe-
czeństwa. – więcej osób stać na wykupienie składek. 
Znaczenie ma także zmiana nastawienia sądów do przestępstwa kłu-
sownictwa. O ile w poprzednich latach wymiar sprawiedliwości dość
pobłażliwie traktował kłusowników, uznając ich czyny za mało szkodliwe
społecznie, dziś surowość kar za nielegalne połowy, kończąca się wyso-
kimi grzywnami, sprawiają, że kłusownictwo stało się nieopłacalne.
Ponadto większa liczba wędkarzy nad wodami również zniechęca kłu-
sowników.

Zwiększyła się także skuteczność naszych straży. Gruntowna weryfikacja
strażników spowodowała, że więcej osób jest lepiej przygotowana do
pełnienia tej funkcji.

W tym miejscu należą się podziękowania dla wiceprezesa Andrzeja
Charchuły, który systematycznie modernizuje nasze straże i określił
optymalne zasady współpracy z takimi organami jak PSRyb i Policja. 

Dobrze układa się współpraca ze starostwami. Przykładem niech będzie
m.in. starostwo golubskie, które ufundowało SSRyb łódź wraz z przy-
czepą, starostwo toruńskie, które zakupiło tak bardzo potrzebny nocnym
patrolom noktowizor, starostwo wąbrzeskie refundujące zakupy paliwa.
Organizacje samorządowe uczestniczą w wędkarskich dniach dziecka,
fundując np. nagrody i dofinansowując szkółki wędkarskie.

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ zarówno na liczbę członków, jak 
i spadek kłusownictwa jest zwiększona aktywność Kół w pracy z dziećmi
i młodzieżą. Wędkarskie dni dziecka, szkółki, działalność edukacyjna 
i wychowawcza to czynniki, które zachęcają naszych podopiecznych do
wstępowania w szeregi Związku po osiągnięciu pełnoletniości.
Procentuje to także zachowaniem nad wodami.

Przybywa nam nie tylko własnych wędkarzy, ale również cudzoziem-
ców, zwłaszcza obywateli Niemiec.

To prawda. W tym roku nastąpił wyraźny wzrost sprzedaży zezwoleń
zarówno w Polsce, jak i u naszych zachodnich sąsiadów. Umożliwia to
Porozumienie, które Okręg toruński, jako koordynator Porozumienia oraz
23 Okręgi zrzeszone w Polskim Związku Wędkarskim, będących sygna-
tariuszami Porozumienia, zawarli ze Związkami Wędkarskimi
Brandenburgia i Mecklenburg-Vorpommern, gdyż te landy uznały na
zasadzie wzajemności ważność polskich kart u siebie. 

Zgodnie z treścią porozumienia postaraliśmy się stworzyć wolne 
od biurokracji możliwości wędkowania po obu stronach Odry. 
Dodam, że jest to jedyne takie rozwiązanie w Europie.



4

NASZE WODY

Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód
w roku 2019 nie wzrastają, mimo zwiększonych kosztów
własnych i inflacji.

Zarząd zdecydował, że składki na ochronę i zagospodarowa-
nie wód w przyszłym roku nie wzrosną. Planowane przycho-
dy w roku 2019 zabezpieczają podjęcie takiej decyzji.
Sytuacja finansowa Okręgu jest dobra i stabilna, m.in. dzięki
wzrostowi wpływów ze sprzedaży składek ogólnozwiązko-
wych i na zagospodarowanie oraz ochronę wód. Prowa-
dzona racjonalna gospodarka w Okręgu pozwala nam nie
tylko zachować płynność finansową Okręgu, ale także gro-
madzić środki pieniężne na realizację przyszłych inwestycji.  

Oczywiście dla niektórych będzie to ciągle za drogo, ale trze-
ba pamiętać, że obowiązująca w naszym Okręgu pełna skład-
ka na ochronę i zagospodarowanie wód pozwala wędkować
na wszystkich użytkowanych przez Okręg wodach i obejmu-
je wszystkie metody połowu, także ze środków pływających,
naturalnie poza ograniczeniami, które znajdują się w wykazie
wód Okręgu Toruń.

Nasze rzeki i jeziora należą do atrakcyjnych łowisk 
w Polsce i są uznawane przez część wędkarzy polskich jako
bardzo „rybne”. Ponad 14 tysięcy hektarów wód, na których
gospodaruje Okręg toruński oznacza, że na jednego wędka-
rza przypada blisko hektar wody. Na dodatek wód dobrze
zarybionych.

Koszty rzeczywiście są. W ubiegłym roku na zarybienia
wydaliśmy 2.644.128,38 zł, dotacje na zakup materiału zary-
bieniowego wyniosły 1.112.405,22 zł w tym na produkcję
jesiotra 505.370,43 zł. To ogromna kwota, która w postaci
narybku, zgodnie z umowami zawartymi z Wodami Polskimi,
trafia do naszych wód znacząco uatrakcyjniając wszystkie
łowiska Okręgu.
Produkcja własna stanowi jedną trzecią tej sumy. Jest ona
znacząco tańsza niż zakupy zewnętrzne. A to podpowiada, że
najkorzystniejszym dla Okręgu sposobem na zmniejszenie
kosztów zarybień jest zwiększanie produkcji własnej. 

W Ośrodku produkcji i hodowli jesiotra ostronosego 
w Grzmięcy przestał obowiązywać wymóg wyłącznej pro-
dukcji jesiotrów, co zresztą było warunkiem jego budowy.
Kiedy zdecydowaliśmy się na tę inwestycję spotkało nas
wiele krytycznych uwag. Fakt, było ciężko, ale pokonaliśmy
wszystkie problemy i dziś możemy w nim produkować nary-
bek innych gatunków. To dla nas ogromny zysk, bo wiado-
mo, że moce produkcyjne starej wylęgarni są niewielkie.

Naszym celem jest, aby produkcja własna pokrywała, co naj-
mniej, dwie trzecie zobowiązań zarybieniowych. Osiągnięcie

tego celu jest uwarunkowane budową w przyszłości nowej
wylęgarni. 
Czynimy starania, aby pozyskać środki na tę inwestycję.

Panie Prezesie wzrosły ceny zbóż, które wyznaczają
poziom opłat dzierżawnych.

Tenutę dzierżawną za rzeki wyznacza cena żyta, a za jeziora
pszenicy. Jeśli gospodaruje się na ponad 14.000 ha akwe-
nów nietrudno zauważyć, że każde wahania w cenach zbóż
przekładają się bezpośrednio na koszty dzierżawy. Jeśli ceny
wzrastają, Okręg musi zapłacić więcej. Szacujemy, że w bie-
żącym roku w wyniku wzrostu cen zbóż będziemy musieli
zapłacić za dzierżawy o 100.000 zł wiecej.
Trzeba bardzo dobrze gospodarować finansami, bo każdy
wzrost kosztów dzierżawy stwarza realne zagrożenia. 

Należy pamiętać, że nikogo nie interesuje nasza kondycja
finansowa. Wystarczy, że nie wywiążemy się z jakiejś umowy
i tracimy nie tylko wodę, na którą umowa obowiązywała, lecz
otrzymujemy także karę, która przez trzy lata uniemożliwia
wystartowanie w kolejnych konkursach i przetargach.
Dlatego zwiększenie produkcji własnej narybku jest dla nas
tak ważne.

Nie dla wszystkich wędkarzy te rygory są zrozumiałe. 
Czy rzeczywiście za niewywiązanie się z umowy grozi 
utrata wody?

Zgodnie z prawem użytkownik rybacki, a takim jesteśmy,
zobowiązany jest do użytkowania obwodu rybackiego zgod-
nie z zawartą umową, zasadami racjonalnej gospodarki
rybackiej określonymi w operacie rybackim oraz obowiązu-
jącymi przepisami prawa.

Operat rybacki ściśle określa zasady prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej, a więc wszystkie działania, które
powinny być wykonywane w danym obwodzie rybackim.
Dodatkowo operat szczegółowo definiuje cechy charaktery-
styczne danego obwodu rybackiego, określa m.in. typ i zasa-
dy prowadzonej gospodarki rybackiej i co najważniejsze
dokładnie określa nakłady rzeczowo-finansowe przewidziane
na zarybienia. 

Nakłady rzeczowo-finansowe są zobowiązaniem, do które-
go zobligowany jest oferent z którym podpisana została
umowa na rybackie użytkowanie.

Użytkownik rybacki danego obwodu rybackiego jest wybie-
rany w ramach konkursu ofert, a najważniejszym kryterium
wyboru są właśnie proponowane, przez przystępującego 

Zakład Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy. Na dachu ogniwa solarne służące do podgrzewania wody w basenach



5

NASZE WODY

do konkursu, nakłady rzeczowo-finansowe, w tym wypadku
kwoty zarybieniowe. Jeśli przetarg wygramy otrzymujemy
prawo gospodarowania na danej wodzie.

Koła wielokrotnie wnioskują o dodatkowe zarybienia. 
To zrozumiałe, że wędkarze chcę mieć jak najwięcej ryb 
w swoich łowiskach. 
Jednak muszą wiedzieć, że ten sam operat również katego-
rycznie zabrania samowolnych zmian gatunku, rodzaju i licz-
by ryb wskazanych w ofercie konkursowej.

Dlaczego? Ponieważ powoduje to zmianę warunków konkur-
su i tym samym narusza warunki umowy użytkowania obwo-
du rybackiego.

Kryteria są więc bardzo surowe – nie zapłaciłeś czynszu, zro-
biłeś ponadplanowe zarybienie, wprowadziłeś niewymienio-
ny w operacie gatunek – możesz stracić wodę.

W mijającym roku pozyskaliśmy dla toruńskich wędkarzy
nowe wody.

To prawda. Przedłużyliśmy umowę z firmą „KAMAL” 
z Bydgoszczy na wyrobisko pożwirowe Radziki. 
Ze Starostwem Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim
podpisaliśmy umowę na dzierżawę jeziora Rubkowo.
Startujemy w przetargach na jeziora Szembruczek i Wielkie
Lniska, uporządkowaliśmy sprawę dojazdów wędkarzy na
łowiska w Porcie Drzewnym. Zgodnie z zobowiązaniem zjaz-
dowym robimy wszystko, aby nie tylko utrzymać dotychcza-
sowy stan posiadania, ale - oczywiście w miarę możliwości -
go powiększać.

W ostatnim czasie ukazały się publikacje o odłowach
gospodarczych. Zaniepokoiło to naszych wędkarzy…

Obawy są niepotrzebne. Zgodnie z uchwałą przyjętą na 
XI Zjeździe Delegatów Kół Okręgu Toruńskiego na wodach
Okręgu obowiązuje zakaz gospodarczego połowu ryb.

Jedyną formą m.in. odłowów sieciowych prowadzonych na
naszych wodach są odłowy kontrolne, mające na celu
sprawdzenia populacji i składu gatunkowego w określonym
akwenie. Zasadność takiego połowu, najczęściej na wniosek
Kół, jest wszechstronnie analizowana przez naszych ichtiolo-
gów i to oni przedstawiają swoje propozycje Zarządowi
Okręgu, który podejmuje ostateczną decyzję.

Odławiamy również tarlaki, niektórych gatunków m.in.: łoso-
sia, troci, szczupaka i sandacza, które są niezbędne do pozy-
skiwania ikry dla naszej produkcji własnej narybku 
w Zakładzie Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy.

ZGW-R w Grzmięcy - ogniwa fotowoltaiczne umożliwiają
dywersyfikację energii

ZGW-R w Grzmięcy - baseny do przechowywania tarlaków 
jesiotrów i innych gatunków ryb

Okręg, kolejny raz, aktywnie włączył się w minioną kam-
panię samorządową

Popieramy i zawsze będziemy popierać tych kandydatów 
na radnych, którzy są przyjaciółmi Okręgu. 
W naszej działalności wielokrotnie współpracujemy z organi-
zacjami samorządowymi. Przychylność, a zwłaszcza zrozu-
mienie naszych potrzeb, ze strony prezydentów, burmi-
strzów, wójtów i radnych bezpośrednio przekłada się na
wyniki naszych działań. I nie tylko chodzi tu o doraźną
pomoc finansową, która istotnie wspomaga skuteczność np.
naszych straży, pomaga utrzymywać szkółki wędkarskie 
i organizować dni dziecka, ale także umożliwia korzystne 
i szybkie dla nas załatwianie problemów administracyjnych.

To korzyść obopólna. Wiele Samorządów zauważyło nasz
wkład w działania proekologiczne, wychowawcze młodzieży,
próby porządkowania linii brzegowych, akcje sprzątania itp.
Wędkarze reprezentują wszystkie grupy społeczne i wszyst-
kie sympatie polityczne, ale jako Związek nie interesują nas
barwy partyjne, my oczekujemy wyłącznie współpracy i po-
mocy, nierzadko w sprawach dotyczących całego społecze-
ństwa. I bardzo często taką pomoc otrzymujemy.

Przykładem niech będzie wyjazd dzieci z Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej w Brodnicy na Rugię. Na zapro-
szenie Royal Fishing Club z Hamburga nasza młodzież,
razem z rówieśnikami z Niemiec i Czech, wzięła udział w
Międzynarodowym Spotkaniu Dzieci i Młodzieży. Było
wspólne wędkowanie, wyprawy terenowe, wycieczki nad
morze. Nie byłoby to możliwe bez finansowej pomocy
Urzędu Marszałkowskiego oraz osobiście Marszałka
Województwa Pana Piotra Całbeckiego i Przewodniczącego
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana
Ryszarda Bobera.

Serdecznie dziękując za okazaną pomoc i życzliwość, gratu-
lujemy wszystkim wybranym radnym. Z nadzieją, że 
w nowej kadencji nasza współpraca będzie nadal tak owocna.

Korzystając z okazji w imieniu Zarządu, pragnę 
złożyć życzenia pogodnych 

Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności 
w Nowym 2019 Roku wszystkim wędkarzom 

oraz im bliskim.
Takie same życzenia składam Przyjaciołom Okręgu.
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Składka Składka
podstawowa ulgowa

w zł w zł

1 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód 295 196
na wszystkie wody Okręgu Toruń, na wszystkie sposoby i metody wędkowania
I rata (1.01. - 31-03.) 200
II rata (1.04.- 31.12.) 95

2 Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie 8
wody Okręgu Toruń dla osoby, której współmałżonek ma wykupioną składkę członkowską 
pełną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Toruń, na wszystkie sposoby i metody
wędkowania.

3 Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód 195 140
na 1 łowisko (bez rzeki Wisły) na wszystkie sposoby i metody wędkowania

4 Składka członkowska uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie na wszystkie wody 100 56
Okręgu Toruń, na wszystkie sposoby i metody wędkowania dla osób posiadających
wykupioną składkę na 1 łowisko bez. rz. Wisły, na wszystkie sposoby i metody 
wędkowania. (Składka tylko dla osób, które chcą wędkować na wszystkich wodach, 
a wykupiły już na rok 2019 składkę na 1 łowisko bez rz. Wisły)

5 Składka członkowska całoroczna niepełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód 8
na jedno łowisko (bez rz. Wisły) dla osoby, której współmałżonek ma wykupioną 
składkę członkowska niepełną na ochronę i zagospodarowanie wód na 1 łowisko
(bez rz. Wisły) na wszystkie sposoby i metody wędkowania.

6 Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód 230 170
na rzekę Wisłę (1 łowisko) na wszystkie sposoby i metody wędkowania

7 Składka członkowska uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie wód 65 26
na wszystkie wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania 
dla osób posiadających wykupiona składkę na rz. Wisłę
jako 1 łowisko na wszystkie sposoby i metody wędkowania. (Składka tylko dla osób, które 

chcą wędkować na wszystkich wodach, a wykupiły już na rok 2019 składkę 
na rzekę Wisłę jako 1 łowisko)

8 Składka członkowska całoroczna niepełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód 8
na rzekę Wisłę dla osoby, której współmałżonek ma wykupioną składkę
członkowską niepełną na ochronę i zagospodarowania wód na rz. Wisłę na wszystkie
sposoby i metody wędkowania

9 Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód 50
na wody Okręgu Toruń dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 16 do 24 roku
życia, na wszystkie sposoby i metody wędkowania

10 Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla 15
członka uczestnika na wszystkie sposoby i metody wędkowania

11 Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód za 50
szczególne zasługi dla rozwoju wędkarstwa lub odznaczonego złotą odznaką PZW 

z wieńcami na wszystkie sposoby i metody wędkowania.

12 Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla 8
zweryfikowanego straznika SSRyb. Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody 
wędkowania

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD w 2019 r.

Uwaga
1. Członek uczestnik ma prawo do wędkowania na wszystkich wodach Okręgu
PZW Toruń oraz na wodach PZW na terenie całego kraju 
zgodnie z §6 uchwały nr 75/X/2018 ZG PZW z dn. 22.10.2018 r.
2. Opłata ulgowa dotyczy członków PZW:
a/ odznaczonych złotą lub srebrną odznaką PZW. Zniżki w składce stosowane są

po okazaniu legitymacji potwierdzajacej nadanie 
odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

b/ posiadających udokumentowany 40-letni staż członkowski. 
Od1.01.2019 r. - 40-letni staż członkowski ustala się na podstawie 
karty ewidencyjnej członka PZW.

c/ powyżej 70-tego roku życia.

Składki okresowe dla członków PZW 1 dzień 3 dni 7 dni

Składka członkowska okresowa (niepełna) 29 zł 60 zł 80 zł
na ochronę i zagospodarowanie wód na
wszystkie wody Okregu Toruń, na wszystkie
sposoby i metody wędkowania

Składka okresowa (niepełna) na ochronę 25 zł 56 zł 76 zł
i zagospodarowanie wód na wszystkie 
wody Okręgu Toruń, na wszystkie sposoby
i metody wędkowania - z wyłączeniem trollingu

Opłaty okresowe i całoroczne dla niezrzeszonych i cudzoziemców 1 dzień 3 dni 7 dni

Wody Okregu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania 53 zł 114 zł 152 zł
Wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania 45 zł 106 zł 144 zł
z wyłączeniem trollnigu

Opłata całoroczna    - wody Okregu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania (pełna) 580 zł
- rzeka Wisła (1 łowisko) na wszystkie sposoby i metody wędkowania (niepełna) 550 zł
- 1 łowisko (bez rz. Wisły) na wszystkie sposoby i metody wędkowania (niepełna) 530 zł
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ZASADY WĘDKOWANIA
NA WODACH PZW OKRĘGU TORUŃ

w roku 2019
Uchwała nr 87/2018 z dn. 27.10.2018 r.

1. Zasady wędkowania 
1.1. Jedno łowisko nizinne (jeden akwen) to: jedno jezioro lub rzeka
nizinna w tym: obwód rybacki nr 2, 3 i 4 rzeki Wisły, Staw Ceglana 
i Ustronie (Cegielnia), rzeka Skarlanka.

1.2. Jednym łowiskiem jest też: 
a. rzeka Drwęca (obwód rybacki nr 5), na które składa się:
1/ odcinek nizinny: od jazu w Samborowie woj.warmińsko-mazurskie

do ujścia do rzeki Wisły z wyłączeniem cieku Dopływ z Nielbarka
wraz z jeziorem (zbiornikiem) Nielbark oraz z wyłączeniem odcinka
rzeki górskiej, 

2/ odcinek górski: od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do mostu
drogowego w miejscowości Złotoria, wraz z dopływami.

b/ rzeka Ruziec (obwód rybacki nr 5), na które składa się: 
1/ odcinek nizinny: od górnej krawędzi mostu drogowego na trasie

Zbójno-Wojnowo do mostu drogowego na trasie Golub-Dobrzyń
– Lipno w m. Wygoda, z wyłączeniem wód dopływów z jezior:
Okonin, Ugoszcz, Sicieńskie. 

2/ odcinek górski: od mostu drogowego na trasie Golub-Dobrzyń 
– Lipno w m. Wygoda do jej ujścia do rz. Drwęcy . 

c/ rzeka Brynica (obwód rybacki nr 2), na które składa się : 
1/ odcinek nizinny: od ujścia Strugi Górzanka do Brynicy do ujścia 

do rzeki Drwęcy.
2/ odcinek górski: od źródeł do ujścia  Strugi Górzanki do Brynicy 

z wyłączeniem jezior Bryńskie Południowe i Bryńskie Północne.
d/ Kanał Trynka i jezioro Tarpno.

1.3. Ograniczenia na rzekach nizinnych
Wisła
Odcinek rzeki Wisły do pierwszej ostrogi poniżej i powyżej ujścia Portu
Drzewnego - na szerokość 100 metrów w głąb koryta rzeki - zakaz
amatorskiego połowu ryb od 01.01. do 31.05.

Wisła obwód nr 2 – teren Portu Drzewnego 
Cała powierzchnia wody wraz z tzw. szyjką i starorzeczem położonym
na północ od portu - ustanowiony został obręb ochronny. Od 01.01. do
31.03.- zakaz spinningowania i połowu na żywca. Od 01.04. do 31.05.
zakaz połowu ryb (w tym okresie będą pozyskiwane tarlaki sandacza
przez ZGW-R Grzmięca do produkcji materiału zarybieniowego). 
Od 01.11. do 31.12. zakaz wędkowania w części wschodniej od tzw.
plaży 200 m w głąb Portu Drzewnego.

Wisła obwód nr 2 - teren Portu Zimowego
Odcinek rzeki Wisły do pierwszej ostrogi poniżej i powyżej ujścia Portu
Zimowego na szerokość 100 m w głąb koryta rzeki wraz z tzw. szyjką
Portu Zimowego, do wału przeciwpowodziowego osłaniającego basen
portowy.
Zakaz amatorskiego połowu ryb od 01.11 do 31.05.

Wisła obwód nr 2
Obręb ochronny nr 7 na rz. Drwęcy obejmuje obszar wód płynących
rzeki Drwęcy od mostu drogowego na trasie Złotoria-Kaszczorek do
ujścia do rz. Wisły. Do obrębu włącza się również odcinek rzeki Wisły
po prawej stronie linii brzegowej rozciągający się na długości 500 m
poniżej ujścia Drwęcy i 100 m powyżej i na szerokość 100 m w głąb
koryta rzeki. Obręb ustanowiony jest na okres całego roku. Obręb
stanowi część obwodu rybackiego rz. Drwęca nr 5 i obwodu ryba-
ckiego rz. Wisła nr 2. Zakaz połowu i posiadania troci i łososia 
w okresie od 01.10. do 30.11. oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z 12.11.2001r. z póź. zm. w spraw-
ie połowu oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych orga-
nizmów żyjących w wodzie  (Dz. U. z 4.12.2001r.)  w okresie od 01.12.
do końca lutego. 

Wisła obwód nr 3
Na odcinku od śluzy (przepompowni) do mostu drogowego 
w Chełmnie – 1 km prawego i lewego brzegu (od 806,5 km 
do 807,5 km z biegiem rzeki). Od 15.03. do 31.05. */zakaz wędkowa-
nia (zarybienia smoltami troci i łososia).
*/ W przypadku przedłużenia terminu zarybień - zakaz wędkowania
może być przedłużony do 15.czerwca. 

Wisła obwód nr 4
Od rowu łączącego starorzecze z Wisłą 400 m powyżej ujścia rzeki
Wda do rowu łączącego starorzecze z Wisłą, 500 m poniżej ujścia rzeki
Wda i 100 m w głąb rzeki Wisły (lewy brzeg)
Zakaz połowu i posiadania troci i łososia w okresie od 01.10. do
30.11. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi  z 12.11.2001r. z póź. zm . w sprawie połowu oraz

warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących 
w wodzie (Dz. U. z 4.12.2001r.)  w okresie od 01.12. do końca lutego.

1.4. Jedno łowisko górskie to: 
rzeka Wel, Zielona Struga, Mątawa nr 2, Struga Lubianka, Pissa nr 2,
Górzanka, Kiełpińska Struga, Katlewska Struga, Wólka, Świnarc,
Poburzanka, Gizela, Sandela, Groblica, Struga Lubicka, Drwęca na
odcinku od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do mostu drogowego
w miejscowości Złotoria, wraz z dopływami. 

1.5 Ograniczenia na wodach górskich – rzekach
1. Drwęca
a. Od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do osi podłużnej mostu
autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś wraz z dopływami - do-
zwolone wędkowanie na przynęty sztuczne i roślinne oraz metodą
spinningową i muchową. Wędkowanie zabronione od 1.10 do 31.12.
b. Od osi podłużnej mostu autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś
do mostu drogowego w m. Złotoria wraz z dopływami - dozwolone
wędkowanie na przynęty sztuczne i roślinne oraz metodą spinningową
i muchową. Wędkowanie zabronione od 15.03 do 15.05 */ 
i od 1.10 do 31.12.
*/ W przypadku przedłużenia terminu zarybień - zakaz wędkowania
może być przedłużony do 31.05.

2. Wel wraz z dopływami
a. Od młyna w Chełstach do jazu w m. Bratian - dozwolone węd-
kowanie na przynęty sztuczne i roślinne oraz metodą spławikową,
spinningową i muchową. Połów ryb metodą spinningową odbywa się
przy użyciu przynęt wyposażonych w pojedynczy, bezzadziorowy lub
pozbawiony zadziora haczyk lub kotwiczkę.
Połów ryb metodą muchową odbywa się przy użyciu much zawią-
zanych na bezzadziorowych lub pozbawionych zadziora haczykach.
Obowiązek posiadania podczas łowienia podbieraka.
Od 1.09. do 31.12. zakaz połowu ryb metodą spinningową. Całkowity
zakaz zabierania oraz posiadania lipieni; pstrąg potokowy limit
dobowy 1 sztuka. Całoroczny całkowity zakaz wędkowania metodą
spławikową na terenie rezerwatu „Piekiełko“.
W rezerwacie poruszanie dozwolone jest tylko po istniejacych
ścieżkach.
b. Od jazu w m. Bratian do ujścia Drwęcy - wędkowanie zabronione.
c. Od mostu w miejscowości Chełsty do mostu w miejscowości Trzcin
- zakaz zabierania i posiadania pstrąga

3. Mątawa Nr 2
Od zastawki poniżej jeziora Mątasek do jeziora Święte - dozwolone
wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spinningową 
i muchową. Zakaz zbrojenia  wędek w kulę wodną i spławik. 
Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12. 

4. Kiełpińska Struga, Katlewska Struga, Wólka, Świnarc (Linówka) 
- na całej długości
Dozwolone wędkowanie na przynęty sztuczne i roślinne oraz
metodą spławikową, spinningową i muchową. Połów ryb metodą
spinningową odbywa się przy użyciu przynęt wyposażonych w poje-
dynczy, bezzadziorowy haczyk lub kotwiczkę. Połów ryb metodą
muchową odbywa się przy użyciu much zawiązanych na bez-
zadziorowych lub pozbawionych zadziora haczykach. Obowiązek
posiadania podczas łowienia podbieraka.
Od 1.09. do 31.12. zakaz połowu ryb metodą spinningową. Całkowity
zakaz zabierania oraz posiadania lipieni; pstrąg potokowy limit
dobowy 1 sztuka.

5. Struga Lubianka, Zielona Struga, Poburzanka, Gizela, Sandela,
Groblica - na całej długości
Dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą
spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną 
i spławik. Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12.

6. Brynica
Od źródeł do ujścia Strugi Górzanki z wyłączeniem jezior Bryńskie
Południowe i Bryńskie Północne - dozwolone wędkowanie wyłącznie
na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową.
Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik. Zakaz wędkowania
od 1.09. do 31.12.

7. Pissa Nr 2
Od 50 m poniżej wypływu z jeziora Księte do jej ujścia do rzeki Brynica
- dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą
spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i
spławik. Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12.
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8. Górzanka
Od 50 m poniżej wypływu z jeziora Górznieńskiego do jej ujścia do
rzeki Brynica - dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne
metodą spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek 
w kulę wodną i spławik. Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12.

9. Struga Lubicka na całej długości
Dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą
spinningową i muchową.
Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik. Zakaz wędkowania
od  15.03. do 15.05. i od 1.09. do 31.12.

10. Ruziec nr 5
Od mostu drogowego na trasie Golub-Dobrzyń – Lipno w miejsco-
wości Wygoda do ujścia do rzeki Drwęca. Dozwolone wędkowanie
wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową.
Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik. 
Zakaz wędkowania  od 1.09.do 31.12.

Szczegółowe informacje nt. zasad wędkowania na wodach górskich
zamieszczone są w informatorze „Wody Krainy Pstrąga i Lipienia“, 
w wykazie wód Okręgu PZW Toruń na rok 2019 oraz w wydawnictwie
„Nasze Wody“.

1.6. Na jeziorach:
a/ dopuszczalne wędkowanie ze środków pływających całą dobę od
1.06 do 31.10. Nie dotyczy jezior wyłączonych całorocznie z wędkowa-
nia ze środków pływających. W pozostałym okresie dopuszcza się
wędkowanie ze środków pływających w porze dzienniej od świtu do
zmierzchu, czyli 1 godzina przed wschodem słońca do 1 godziny po
zachodzie słońca.
b/ Zakaz mocowania środków pływających przy pomocy pala w toni
jeziorowej.
c/ Zakaz znakowania łowiska plastikowymi butelkami lub innymi pły-
wającymi przedmiotami.
d/ Zaleca się nie wypuszczanie złowionych wymiarowych sumów 
do jezior.

1.7. Zakaz wędkowania, cumowania łodzi, biwakowania, postoju
samochodów i przyczep w miejscach do wodowania łodzi i czerpania
wody.

1.8. Zakaz wędkowania ze środków pływających na wszystkich
rzekach Okręgu PZW Toruń, na terenie Portu Zimowego, starorzeczach
(łachach), dołach zalewowych rzeki Wisły, Drwęcy, za wyjątkiem kory-
ta głównego rzeki Wisły, Portu Drzewnego i rzeki Skarlanki.

1.9. Zakaz wędkowania i biwakowania na wszystkich wyspach
jeziornych Okręgu PZW Toruń.

1.10. Zakaz wędkowania metodą spinningową i „na żywca” w okresie
od 1.01. do 30.04. na jeziorach, stawach, wyrobiskach pożwirowych 

i starorzeczach rzek.

1.11. Upoważnia się Prezesa Okręgu, na wniosek Rady Rejonu, do
wprowadzenia okresowych wyłączeń z wędkowania w okresie 2 ty-
godni od dnia zarybienia wraz z poinformowaniem wędkarzy o obo-
wiązujących wyłączeniach, m. innymi poprzez zamieszczenie informa-
cji na stronie internetowej Okręgu oraz ogłoszenia prasowe. 

1.12. Okresy, wymiary ochronne, limity
Podczas wędkowania należy przestrzegać regulaminu amatorskiego
połowu ryb, oraz dodatkowo na wodach Okręgu Toruń okresów,
wymiarów ochronnych i limitów dla niżej wymienionych  
gatunków ryb. Wymiary i okresy ochronne ryb nie wymienionych w
tabeli obowiązują zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

1.13. Rejestracja połowów ryb
Zgodnie z treścią ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 24.09.2010r.
wraz z późniejszymi zmianami oraz Uchwałą XXVII i XXX Krajowego
Zjazdu Delegatów PZW wędkarz ma obowiązek po wejściu na łowisko
posiadania przy sobie rejestru połowów z wpisanym oznaczeniem
łowiska (nazwa łowiska) oraz daty wędkowania, który należy uzupełnić
przed zejściem z łowiska o liczbę i gatunki  złowionych  ryb. 
Bezpośrednio po złowieniu jest obowiązek wpisania do rejestru
połowów przeznaczonych do zabrania: ryb łososiowatych, szczupaka,
sandacza i lipienia. Dotyczy to także konkursów wędkarskich. Rejestr
połowów należy zwrócić podczas wykupu składki na ochronę 
i zagospodarowanie wód na kolejny rok skarbnikowi/kasjerowi 
Koła PZW.

W przypadku opłat okresowych – rejestr połowów należy zwrócić nie
później niż do końca roku kalendarzowego w Kole lub Okręgu PZW lub
podczas wykupu składki całorocznej na ochronę i zagospodarowanie
wód na rok następny u skarbnika/kasjera Koła.

Składkę na ochronę i zagospodarowanie wód skarbnik/kasjer Koła
powinien sprzedać po zdaniu rejestru połowów przez osobę kupującą
składki za rok poprzedni.

1.14 Trolling
Dopuszczony na akwenach o powierzchni powyżej 100 ha: Bachotek,
Chełmżyńskie, Ciche, Długie, Głowin, Goryń, Grodno g. Chełmża,
Kamionki, Łasin Duży, Łąkorz (Łąkorek), Mełno, Mlewiec, Nogat,
Partęczyny Wielkie, Płowęż, Radomno, Rudnik, Skarlin, Sosno Duże,
Trupel w m. Szwarcenewo, Wieczno Południowe, Wieczno Północne
(Bartoszewice), Zbiczno.

GATUNEK             OKRES OCHRONNY    WYMIAR OCHRONNY UWAGI  

Boleń od 1.01. do 30.04. do 50 cm **/

Lin do 30 cm Dobowy limit - 4 sztuki.

Lipień od 1.03. do 31.05. do 30 cm **/ na rzece Wel obowiązuje całkowity zakaz zabierania oraz

posiadania lipieni 

Kleń, jaź do 30 cm Dobowy limit - 4 sztuki łącznie

Okoń od 1.04. do 30.04. do 18 cm i pow. 40 cm Dobowy limit - 20 sztuk, ale nie więcej niż 5 kg 

Pstrąg potokowy od 1.09. do 31.12. do 35 cm **/ Dobowy limit - 2 sztuki, a na rzece Wel i dopływach 1 szt.

Sandacz od 1.01. do 31.05. do 50 cm i pow. 90 cm **/

Sum 0d 1.01. do 31.05. do 70 cm Dobowy limit - 1 sztuka

Szczupak od 1.01. do 30.04. do 50 cm  i pow. 90 cm **/

Węgorz od 1.12. do 31.03. do 60 cm Dobowy limit - 2 sztuki

Wymiary i  okresy ochronne ryb nie wymienionych w tabel i  obowiązują zgodnie z  Regulaminem Amatorskiego
Połowu Ryb.
**/  Obowiązują l imity  usta lone w Regulaminie Amatorsk iego Połowu Ryb.  
Limit  dobowy obowiązuje w godzinach od 0.00 -  24.00:  troć,  łosoś,  sandacz,  szczupak,  s ie ja ,  boleń ( łącznie)  
-  2  sztuki;  l ip ień -  3  sztuki;  pstrąg potokowy -  2  sztuki ,  ( łącznie obydwa gatunki  -  3  sztuki ) ,  
a   na rzece Wel  i  dopływach obowiązuje całkowity zakaz zabierania oraz posiadania l ip ieni;  certa 5 szt;  brzana,
karp ( łącznie)  3  sztuki;  pstrąg potokowy l imit  dobowy -  1  szt .  za wyjątkiem odcinka od mostu w m. Chełsty do
mostu w m. Trzcin,   gdzie obowiązuje całkowity zakaz zabierania i  posiadania pstrąga.  
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1.15. Ograniczenia obowiązujące na jeziorach, 
na których rozgrywane są konkursy wędkarskie.

Jezioro WIELKI GŁĘBOCZEK - opiekun Rejon BRODNICA
1. Wolno wędkować w soboty i niedziele po południowej stronie jeziora.
2. Od 1.05. do 30.10 . w soboty i niedziele po godzinie 8.00 dopuszczone
powszechne wędkowanie, pod warunkiem, że w tym czasie nie odbywają
się zawody wędkarskie.
3. Ograniczenie do 2 litrów nawilżonej zanęty i przesianej na dobę. Podczas
konkursów wędkarskich - ograniczenie zanęty domoczonej i przesianej do
2 litrów namoczonej na 1 turę na jednego zawodnika. Zanęty zwierzęce,
ziemia i glina bez ograniczeń. Na zawodach rangi mistrzowskiej obowiązu-
je regulamin zasad organizacji sportu wędkarskiego.
4. Po zakończeniu zawodów ryby żywe po zważeniu są wpuszczane do
łowiska.
5. Mocowanie środków pływających za zgodą KM Brodnica.

Jezioro SZAŃCE - opiekun Koło PKP Toruń
1. Od 1.05. do 30.09 .w soboty i niedziele po godzinie 8.00 dopuszczone
powszechne wędkowanie, pod warunkiem, że w tym czasie nie odbywają
się zawody wędkarskie;
2. Zakaz wędkowania ze środków pływających. Terminy konkursów ustala
i uzgadnia Prezes Koła Osiedlowego PKP Toruń.
3. Ograniczenie do 2 litrów nawilżonej zanęty i przesianej na dobę. Podczas
konkursów wędkarskich - ograniczenie zanęty domoczonej i przesianej do
2 litrów namoczonej na 1 turę na jednego zawodnika. Zanęty zwierzęce,
ziemia i glina bez ograniczeń. Na zawodach rangi mistrzowskiej obowiązu-
je regulamin zasad organizacji sportu wędkarskiego.
4. Po zakończeniu konkursów - ryby żywe po zważeniu są wpuszczane do
łowiska.
5. W trakcie trwania zawodów droga nad jeziorem od strony północnej
wyłączona z ruchu.

1.16. Terminy konkursów na wodach Rejonu ustala Przewodniczący
danego Rejonu.

1.17. Łowiska NO KILL - jezioro Retno
Regulamin łowiska NO KILL: zakaz zabierania i posiadania złowionych ryb
drapieżnych (szczupak, sandacz, okoń); obowiązek używania haków bez-
zadziorowych; zakaz przechowywania złowionych ryb drapieżnych 
w siatkach oraz innych pojemnikach; zakaz stosowania żywej i martwej
ryby oraz ich części jako przynęty; zakaz połowu okonia, szczupaka i san-
dacza z pokrywy lodowej.

2.1. Inne /dodatkowe/ ograniczenia na jeziorach 
1. Dzikowo Rejon TORUŃ 
Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 
Zakaz połowu karpia z pokrywy lodowej.
2. Oszczywilk w m. Gajewo Rejon GOLUB-DOBRZYŃ
Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających.
Całoroczny całkowity zakaz wędkowania na tzw. cyplu tataraku 
od południowo – wschodniej strony jeziora naprzeciwko wyspy.
3. Grabowiec Rejon GRUDZIĄDZ
Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 
W okresie od 1.11. do 30.11. łowisko wyłączone z wędkowania.
4. Małe Czyste Rejon CHEŁMNO
Łowisko wyłączone z wędkowania pod lodem za wyjątkiem części połud-
niowej od parku do końca lasku modrzewiowego w prostej linii do przeci-
wległego brzegu, a także II części jeziora po drugiej stronie szosy za koś-
ciołem; od 1.01. do 31.05 – wyłączone z wędkowania ze środków pływają-
cych. Zakaz wędkowania w obrębie kąpieliska, zakaz połowu uklei 
w zawodach za wyjątkiem mistrzowskich i zawodów organizowanych
przez Okręg dla młodzieży szkolonej. W trakcie wszystkich zawodów
dopuszczalna ilość zanęty w stanie namoczonym – do 2 litrów na jedną
turę. Zakaz wprowadzania przyczep kempingowych na parking nad
jeziorem. Zakaz wędkowania w soboty i niedziele w okresie od 20.04
do 30.09 od strony zachodniej, na odcinku od plaży do końca lasku
modrzewiowego w czasie odbywania zawodów wędkarskich.
5. Mlewiec łącznie z Korzą Rejon TORUŃ
Ograniczenie nęcenia do 3 kg suchej zanęty na dobę i do 3 litrów
mokrej zanęty w czasie zawodów. 
6. Płużnica Rejon WĄBRZEŹNO
Od 1.01. do 30.04 . wyłączone z wędkowania ze środ. pływających.
7. Starogrodzkie Rejon CHEŁMNO
Od 15.05. do 31.08. – zakaz wędkowania z pomostów kąpieliska,
miejsce wodowania łodzi wędkarskich na tzw. plaży wojskowej.
8. Skąpe Rejon GRUDZIĄDZ. 
Dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających z wyłączeniem
silników spalinowych.
9. Józefowo Rejon TORUŃ
Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 
Zakaz wędkowania na całej stronie południowej jeziora (od początku
plaży do stanowiska nr 1 od strony pólnocnej konkursowej).

10. Zbiornik Nielbark Rejon NOWE MIASTO LUBAWSKIE
Całkowity zakaz wędkowania od 01 do 31 marca; całoroczny zakaz
wędkowania ze środków pływających.
11.  Trupel Rejon NOWE MIASTO LUBAWSKIE
Okres ochronny dla szczupaka i okonia do 31.05. Od 1.01. do 31.05. 
- zakaz połowu metodą spinningową, na martwą i żywą rybę.
12. Sitno Rejon WĄBRZEŹNO
Od 1.01 do 31.05. zakaz spinningowania i połowu na żywą oraz martwą
rybę.
13. Bielice (Krotoszyny) Rejon NOWE MIASTO LUBAWSKIE
W roku 2019 zakaz spinningowania i połowu na żywą oraz martwą
rybę.
14. Papowo Biskupie Rejon CHEŁMNO
Zakaz wprowadzania przyczep kempingowych na parking nad
jeziorem.
15. Szczuka Rejon BRODNICA
Zakaz wywożenia zanęt i przynęt
16. Radziki (wyrobisko pożwirowe) Rejon GOLUB DOBRZYŃ
1. Obowiązują zasady wędkowania zawarte w Regulaminie Amator-
skiego Połowu Ryb PZW oraz w zasadach obowiązujących w Okręgu
PZW Toruń.
2. Obowiazują limity i okresy ochronne oraz składki na wędkowania
Okręgu PZW w Toruniu.
3. Zakaz wędkowania ze środków pływających od 1.01 - 30.04.
począwszy od 1 stycznia 2019 r.
4. Zakaz biwakowania, plażowania i kąpieli.
5. Zakaz wstępu i wędkowania z wysp.
6. Zakaz połowu kuszą.
7. Zaleca się nie wypuszczanie złowionych wymiarowych sumów.
8. Teren, na którym mogą przebywać członkowie PZW oznaczony jest
tablicami informacyjnymi na brzegach oraz bojami pływającymi na
obszarze akwenu.
9. Przebywanie poza wyznaczonym terenem jest surowo zabronione.
10. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania i wędkowania w stre-
fie eksploatacyjnej kruszywa, odprowadzania popłuczyn, dróg trans-
portu i tras przenosników tasmowych oraz na obszarze prowadzenia
robót rekultywacyjnych.
11. Parkowanie pojazdów tylko w wyznaczonych miejscach.
12. Wszystkie osoby uprawnione (posiadąjace ważną kartę wędkarską
i składkę na wędkowanie), przebywające na terenie zakładu gór-
niczego, obowiązuje stosowanie się do poleceń nadzoru górniczego, a
wszelkie nieprawidłowości i niebezpieczeństwa należy zgłaszać
kierownictwu zakładu, względnie Państwowej i Społecznej Straży
Rybackiej oraz Straży Ochrony Wód.
13. Istotne niebezpieczeństwa występujące na terenie wyrobiska
pożwirowego Radziki:
a) możliwość nagłego osuwania się brzegów;
b) duża głębokość przybrzeżna;
c) nieregularne dno zbiornika;
d) nagle zmieniająca się głębokość;
e) niespodziewane osuwiska (tąpniecia) duzych powierzchni terenu
sztucznie usypanych brzegów zbiornika.
17. Szynwałd, Święte Rejon ŁASIN, Grodno gm. Chełmża Rejon
TORUŃ
Od 1.01 do 31.05. zakaz połowu metodą spinningową, na martwą 
i żywą rybę oraz ich części.

18. Łowiska (jeziora) całorocznie wyłączone z wędkowania ze środ-
ków pływających
Rejon Brodnica: Gutowo, Staw Ceglana i Ustronie (Cegielnia),

Wichulec; 
Rejon Chełmno: Broch, Niemczyk, Niemczyk (Suszek), 

Parówka, Trynki;
Rejon Chełmża: Dźwierzno, Pluskowęsy;
Rejon Golub-Dobrzyń: Handlowy Młyn, Jeziórki, 

Kotlewo gm. Ciechocin, Stawek;
Rejon Grudziądz: Lniska,  Grabowiec, Sosnówka, Świerkocin;
Rejon Łasin: Gubiny; 
Rejon Nowe Miasto: Kuligi-Tylice, Mroczno, Bielice, Rubkowo
(Gwiździny);
Rejon Toruń: Górsk łącznie z działką nr 401, Kozielec.

19. Jeziora od 1.01. do 31.05. wyłączone z wędkowania ze środków
pływających; zakaz spinningowania oraz połowu na martwą i żywą
rybę i ich części.
Rejon Łasin: Kuchnia;
Rejon Golub-Dobrzyń: Owieczkowo;
Rejon Nowe Miasto: Goryń;
Rejon Chełmno: Kornatowo, Małe Czyste.

2.2. Na wniosek Przewodniczącego OKS - w sytuacjach pilnych Prezes
Zarządu Okręgu uprawniony jest do wprowadzania czasowych
ograniczeń na określonych akwenach w powszechnym wędkowaniu 
i powiadamiania o tym właściwych Przewodniczących Rad Rejonów.
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3. Opłaty egzaminacyjne
3.1. W roku 2019 pozostają bez zmian zasady przeprowadzania egza-
minów na karty wędkarskie przez komisje egzaminacyjne działające
przy Okręgu PZW Toruń. Uwaga: komisje egzaminacyjne nie są
uprawnione do przeprowadzania egzaminów i wydawania zaświad-
czeń o ich zdaniu osobom z innego powiatu.
3.2. Odwoławcza komisja egzaminacyjna działająca przy biurze Okręgu
PZW Toruń jest upoważniona do przeprowadzania w wyjątkowych
sytuacjach egzaminów na kartę wędkarską. 
3.3. Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej określa roz-
porządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. 
w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli oraz innych 
organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. nr 138 poz. 1559 z późn. zm.).
3.4. Opłaty egzaminacyjne: podstawowa - 30,00 zł, ulgowa - 5,00 zł, 
dla osób powyżej 70 roku życia.
Dzieci i młodzież ucząca się w szkołach dziennych do 24 –tego roku
życia, na podstawie ważnej legitymacji oraz kobiety zwolnione są 
z opłat egzaminacyjnych.
3.5. Środki pochodzące z opłat egzaminacyjnych pomniejszone 
o podatek VAT, pozostają w całości w Kole, przy którym działa komisja
egzaminacyjna. 
4. Biuro Okręgu PZW w Toruniu oraz biuro ZGW-R Grzmięca w szcze-
gólnych przypadkach mają prawo do sprzedaży składek członkowskich
ogólnozwiązkowych i/lub składek członkowskich na ochronę i zago-
spodarowanie wód. Biuro Okręgu PZW w Toruniu oraz biuro ZGW-R
Grzmięca mają obowiązek systematycznego przekazywania, nie
później niż do 15.11. danego roku, kartotek członkowskich wraz 
ze zdanym rejestrem połowu do Kół – wskazanych przez wędkarzy. 

5. Porozumienia
Informacje nt. podpisanych i zatwierdzonych przez Zarząd Okręgu lub
jego Prezydium porozumień z innymi Okręgami na wędkowanie będzie
można uzyskać w biurze Okręgu PZW Toruń lub zostaną podane na
stronie www.pzw.torun.pl i w wydawnictwie Nasze Wody.

6. Zasady wnoszenia składek
Uwaga - wniesione składki i opłaty nie podlegaja zwrotowi.

6.1. Składki członkowskie ogólnozwiązkowe oraz zakres i zasady
stosowania ulg i zwolnień w składce – w roku 2019 zgodnie z Uchwa-
łą nr 61/IX/2018 ZG PZW Warszawa z dn, 21.09.2018 r. w sprawie
składki członkowskiej na 2019 r. 
Członek Związku ma obowiązek wnosić składkę członkowską
ogónozwiązkową nie później niż do 30.04. każdego roku (§ 14 punkt 8
Statutu PZW). Jeżeli składka nie zostanie opłacona do dnia 30.04. – aby
zostać członkiem PZW należy wnieść począwszy od dnia 1.05.:
wpisowe (w roku 2019 dla członka zwyczajnego w wysokości 25,00 zł
a dla członka uczestnika 12,00 zł) oraz składkę członkowską ogól-
nozwiązkową. 
6.2. Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód można
opłacać po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej.
6.3. Składki członkowskie ogólnozwiązkowe i składki członkowskie na
ochronę i zagospodarowanie wód całoroczne - obejmują okres od
1.01.2019 do 31.12.2019.
6.4. Istnieje możliwość wnoszenia składek członkowskich na ochronę 
i zagospodarowanie wód w dwóch ratach. Wniesiona I rata (wraz ze
składką członkowską ogólnozwiązkową) upoważnia do wędkowania do
31 marca 2019r. Drugą ratę może wnieść jedynie członek posiadający
opłaconą I ratę. 
6.6. Istnieje możliwość wykupienia składki w wysokości:
a/ składka podstawowa 100,00 zł lub składka ulgowa 56,00 zł dla

osoby posiadających wcześniej wykupione jedno łowisko na rok 2019
bez rzeki Wisły, na wszystkie sposoby i metody wędkowania, a chcący
wędkować na wszystkich wodach Okręgu, na wszystkie sposoby 
i metody wędkowania.
b/ składka podstawowa 65,00 zł lub składka ulgowa 26,00 zł dla osób
posiadających wcześniej wykupioną rzekę Wisła jako jedno łowisko na
wszystkie sposoby i metody wędkowania, a chcących wędkować na
wszystkich wodach Okręgu, na wszystkie sposoby i metody węd-
kowania.
6.6.1. Do ulgowych składek członkowskich całorocznych na ochronę 
i zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu mają prawo:
1/ osoby odznaczone złotą lub srebrną odznaką PZW;
2/ osoby posiadające udokumentowany 40-letni staż członkowski

w PZW;
3/ osoby powyżej 70-tego roku życia.
6.6.2. Dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 16-tego do
24-tego roku życia składka członkowska na ochronę i zagospo-
darowanie wód wynosi 50,00 zł.
6.6.3. Młodzież ucząca się - członkowie uczestnicy PZW do lat 16-tu
uiszczają składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód 
w wysokości 15,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na działalność 
z młodzieżą. Osoby te po wniesieniu składek posiadają uprawnienia do
wędkowania na wszystkich wodach Okręgu Toruń oraz na wodach
ogólnodostępnych PZW na terenie całego kraju. 

6.6.4. Młodzież ucząca się do lat 14-tu nie zrzeszona w PZW może węd-
kować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska 
i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności.
6.6.5. Osoba, której współmałżonek ma wykupioną składkę człon-
kowską ogólnozwiązkową oraz składkę członkowską na ochronę i za-
gospodarowanie wód na wszystkie wody zawierającej wszystkie
sposoby i metody wędkowania na rok 2019 (295 zł), na jedno łowisko
bez rzeki Wisły zawierającej wszystkie sposoby i metody wędkowania
(195 zł) lub na rzekę Wisłę zawierającej wszystkie sposoby i metody
wędkowania (230 zł) ma prawo po wykupieniu składki członkowskiej
ogólnozwiązkowej do wykupienia składki członkowskiej na ochronę 
i zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu Toruń zawiera-
jącej wszystkie sposoby i metody wędkowania o wartości 8 zł, na
jedno łowisko bez rzeki Wisły zawierającej wszystkie sposoby i metody
wędkowania o wartości 8 zł lub na rzekę Wisłę zawierającej wszystkie
sposoby i metody wędkowania o wartości 8 zł. Każda z w/w osób ma
prawo do wędkowania w ramach swojego łowiska i limitu. 
6.5. Członkowie PZW odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wieńcami”
składki członkowskie ogólnozwiązkowe oraz składki członkowskie na
ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 50,00 zł, wnosić będą
w swoim macierzystym Kole. Uprawnia ona ich  do wędkowania na
wodach PZW użytkowanych przez Okręg PZW Toruń, zawierając w
sobie wszystkie sposoby i metody wędkowania. 
6.6. Członkowie PZW, którzy otrzymali pozwolenie „Za zasługi dla roz-
woju wędkarstwa” po wniesieniu składki członkowskiej ogól-
nozwiązkowej oraz składki członkowskiej na ochronę i zagospo-
darowanie wód zawierającej wszystkie sposoby i metody wędkowania
w wysokości 50,00 zł, a zweryfikowani Strażnicy SSRyb. Okręgu Toruń
8,00 zł – są uprawnieni do wędkowania na wodach użytkowanych
przez Okręg PZW Toruń. Pozwolenia „Za zasługi dla rozwoju wędkarst-
wa” skarbnik Koła będzie odbierał w biurze Okręgu, po wcześniejszym
przedstawieniu imiennej listy uprawnionych osób z podaniem
numerów ich kart wędkarskich. Skarbnik wydaje zainteresowanym
w/w pozwolenie po uprzednim opłaceniu przez zainteresowanego 
w macierzystym Kole składki członkowskiej ogólnozwiązkowej.
Przyznanie tych ulg podlega wnikliwej analizie Rad Rejonów.
6.10. Osoby niezrzeszone w PZW mają prawo do wniesienia
całorocznej opłaty na wszystkie wody Okręgu Toruń na wszystkie
sposoby i metody wędkowania (pełna) w wysokości 580 zł, niepełnej
na rzeke Wisłę w wysokości 550 zł lub niepełnej na 1 jezioro 
w wysokości 530 zł. Osoby niezrzeszone mają również mozliwość
wykupienia opłat okresowych na 1, 3 i 7 dni.

6.11. Składki członkowskie na ochronę i zagospo-
darowanie wód - okresowe
6.10.1. Za okres jednego dnia uważa się okres kolejnych 24 godzin.
Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód okresowe
3-dniowe, 7-dniowe dotyczą kolejno następujących po sobie dni. 
6.10.2. Osoba sprzedająca składki członkowskie na ochronę i zagospo-
darowanie wód okresowe wpisuje: dzień, godzinę rozpoczęcia węd-
kowania oraz dzień i godzinę zakończenia wędkowania np.: 
6 wędkowanie na 1 dzień (jedną dobę): od dnia 21 maja 2019r. godzi-
na 16.01 do dnia 22 maja 2019r. do godziny 16.00 lub dnia 21 maja
2019r. od godziny 00.00 do godziny 24.00;
6 wędkowanie na 3 dni: od dnia 1 maja 2019r. godzina 15.01 do dnia 
4 maja 2019r. do godziny 15.00 lub od dnia 1 maja 2019r. godzina
00.00 do dnia 3 maja 2019r. godzina 24.00;
6 wędkowanie na 7 dni: od dnia 1 maja 2019r. godzina 12.01 do dnia 
8 maja 2019r. do godziny 12.00 lub od dnia 1 maja 2019r. godzina 00.00
do dnia 7 maja 2019r. godzina 24.00.
6.10.3. a/ Dla członków PZW obowiązują składki członkowskie na
ochronę i zagospodarowanie wód (pełne) okresowe:
- na wody Okręgu upoważniają do wędkowania na wszystkich wodach
Okręgu, zawierają w sobie wszystkie metody i sposoby wędkowania.
- na wody Okręgu upoważniają do wędkowania na wszystkich wodach
Okręgu, na wszystkie sposoby i metody wędkowania z wyłączeniem
trollingu.
b/ dla osób niezrzeszonych i cudzoziemców obowiazuja opłaty okre-
sowe:
- na wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania,
- na wody Okregu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania 
z wyłączeniem trollingu.
6.10.4. Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód okre-
sowe dla członków PZW mogą opłacać tylko osoby posiadające wyku-
pioną , aktualną składkę członkowską  ogólnozwiązkową na rok 2019. 
6.10.5. Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód okre-
sowe na wędkowanie można wykupić w siedzibie Okręgu, 
w ZGW-R Grzmięca, niektórych Kołach PZW, stacjach benzynowych,
sklepach wędkarskich, ośrodkach turystycznych, gospodarstwach
agroturystycznych i innych, z którymi zostaną zawarte stosowne
umowy . Informacje o punktach sprzedaży podane zostaną na stronie
internetowej Okręgu: www.pzw.torun.pl.
6.10.6. Opłat okresowych na 1, 3 lub 7 dni można dokonywać także za
pośrednictwem strony internetowej Okręgu (www.pzw.torun.pl), na
której po wejściu w zakładkę „opłata składek okresowych”, wpisaniu
wszelkich danych potrzebnych do wystawienia zezwolenia, wpisania
daty wędkowania (okres 1, 3 i 7 dni jest automatycznie wyliczany, po
wpisaniu pierwszego dnia i godziny wędkowania - godzina za-
kończenia wędkowania jest wyliczana automatycznie), wniesieniu
stosownej opłaty na konto firmy PayU S.A.(firma zajmująca się 
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płatnościami internetowymi), z którą Okręg ma podpisaną stosowną
umowę – na podany adres e-mail, po zaksięgowaniu wpłaty, zostanie
automatycznie wysłane, wypełnione komputerowo (automatycznie)
zezwolenie wraz z rejestrem. Realizacja przelewów internetowych
odbywa się w godzinach pracy banków internetowych, przez które
dokonywana jest płatność. Następnie zezwolenie należy wydrukować 
i mieć przy sobie podczas wędkowania. Na zezwoleniu elektronicznym
nie obo-wiązuje hologram oraz podpis członka Prezydium Zarządu
Okręgu. Wniesiona składka okresowa nie uprawnia do wędkowania bez
posia-dania podczas wędkowania zezwolenia wraz z rejestrem oraz
dowodem zapłaty, które otrzymuje się podczas wykupywania składek 
u skarbnika lub po zaksięgowaniu wpłaty – na adres e-mail. 
Członkowie PZW Okręgu Toruń chcąc uczestniczyć w zawodach
(konkursach) wędkarskich, zobowiązani są posiadać wykupioną
całoroczną lub okresową (na dzień odbycia zawodów) składkę
członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód na wodach Okręgu
Toruń. Posiadanie wykupionej tylko składki członkowskiej ogól-
nozwiązkowej nie upoważnia do wędkowania podczas zawodów
(konkursów) wędkarskich. 
Powyższa zasada dotyczy również innych wędkarzy rozgrywających 
– po uzyskaniu zgody - na wodach Okręgu Toruń zawody wędkarskie. 

7. Uwaga
7.1. Osoba kupująca opłatę okresową na ochronę i zagospodarowanie
wód zobowiązana jest do legitymowania się podczas jej zakupu kartą
wędkarską, a w przypadku zakupu składek członkowskich na ochronę 
i zagospodarowanie wód dla członków PZW, również legitymacją
członkowską z wykupioną uprzednio składką członkowską ogól-
nozwiązkową na rok 2019.
7.2. Zgodnie z Uchwałą XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW 
z 21.10.2017r. oraz Uchwałą nr 61/IX/2018 PZG PZW 
z 21.09.2018 r.
a) Członkowie PZW mają prawo do następujacych ulg w składce
członkowskiej ogólnozwiązkowej:
- młodzież szkolna i studenci od 16-24 lat - 50%, za okazaniem ważnej
legity-macji szkolnej lub studenckiej,
- mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu
członkowskiego w PZW powyżej 10 lat - 50%,
- kobiety od 60 roku zycia, pod warunkiem posiadania stażu
członkowskiego w PZW powyżej 10 lat - 50%,
- odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW - 50%,
- odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami - 75%.
Przyznawanie ulgi ze względu na wiek wraz z obowiązującym stażem
PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej
członka PZW (kartoteka członkowska). Obowiązek udokumentowania
10-letniego stażu członkowskiego spoczywa na członku PZW ubiegają-
cym się o ulgę z tego tytułu.
b) członkowie uczestnicy PZW do lat 16-tu mają prawo do następują-
cych ulg: w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej – 75%. 
c) Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek

członkowskich, z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na ama-
torski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych PZW.
7.3. Ulgi w składkach członkowskich ogólnozwiązkowych oraz na
ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW stosuje się 
w ciagu całego roku kalendarzowego, w którym osoba zainteresowana
nabywa lub traci prawo do skorzystania z ulgi.
7.4. Od 1 stycznia 2019 roku - 40-letni staż członkowski ustala się na
podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.
7.5. Ulgi dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 16-tego do
24-tego roku życia stosuje się za okazaniem ważnej legitymacji szkol-
nej lub studenckiej.
7.6. Skarbnik ma obowiązek wpisania do „listy imiennie przyjętych
składek,,,“ numeru dokumentu (np. legitymacji szkolnej), który
potwierdza prawo do zastosowania ulgi w składce.
7.7. Skarbnik ma obowiązek wpisania do „listy imiennie przyjętych
składek,,,“ w przypadku sprzedaży składek członkowskich na ochronę
i zgospodarowanie wód na jedno łowisko (jezioro, rzeka) - nazwę tego
akwenu.
7.8. Zniżki w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej i składce na
ochronę i zagospodarowanie wód z tytułu odznaczeń honorowymi
odznakami PZW stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej
nadanie odznaczenia lub wpisu o posiadanym odznaczeniu do legity-
macji członkowskiej potwierdzonym przez Prezesa Koła lub biuro Okręgu.
7.9. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez PZW mają
tylko osoby posiadające aktualną kartę wędkarską (w tym: członkowie
PZW i osoby nie zrzeszone w PZW), przestrzegające obowiązujących
zasad, po opłaceniu stosownych, obowiązujacych składek.
7.10. Wszystkie osoby chcące wykupić składkę członkowską na
ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2019 są zobowiązane zdać
rejestr połowów za rok 2018 (znajdujący się w zezwoleniu na węd-
kowanie) i pobrać taki rejestr (znajdujący sie w zezwoleniu na węd-
kowanie) na rok 2019.
7.11. W przypadku stwierdzenia nie wpisania podczas sprzedaży
składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód wszyst-
kich wymaganych danych, a szczególnie nazwy łowiska, a także przy
sprzedaży składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód
okresowych – dat i godzin, osoba pełniąca obowiązki związane ze
sprzedażą składek członkowskich ogólnozwiązkowych i składek
członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód  poniesie konsek-
wencje finansowe - zostanie obciążona równowartością wadliwie wys-
tawionych składek na ochronę i zagospodarowanie wód. 
7.12. Wszystkich wędkujących obowiązuje przestrzeganie ustalonych
Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego/Marszałka oraz
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego/Marszałka obrębów ochronnych
ryb, w tym zakazu wędkowania na jeziorach – na obszarach objętych
obrębami ochronnymi w okresie od 1 marca do 31 lipca. 
Z treścią w/w Rozporządzeń można zapoznać się m. in. w biurze
Okręgu PZW Toruń, w siedzibie ZGW-R Grzmięca, na stronie interne-
towej www.pzw.torun.pl oraz w wykazie wód n/Okręgu na rok 2019. 

Rejon TORUŃ 11 MARZEC 13 MAJ 7 PAŹDZIERNIK GODZ. 16:00 SIEDZIBA OKRĘGU PZW

Rejon GRUDZIĄDZ 12 MARZEC 14 MAJ 8 PAŹDZIERNIK GODZ. 16:00 KM GRUDZIĄDZ

Rejon N.M.LUBAWSKIE 13 MARZEC 15 MAJ 9 PAŹDZIERNIK GODZ. 16:00 KM N.M. LUBAWSKIE

Rejon BRODNICA 13 MARZEC 15 MAJ 9 PAŹDZIERNIK GODZ. 18:00 KM BRODNICA

Rejon WĄBRZEŹNO 14 MARZEC 16 MAJ 10 PAŹDZIERNIK GODZ. 15:30 KM WĄBRZEŹNO

Rejon GOLUB DOBRZYŃ 14 MARZEC 16 MAJ 10 PAŹDZIERNIK GODZ. 17:30 KM GOLUB DOBRZYŃ

Rejon CHEŁMNO 15 MARZEC 17 MAJ 11 PAŹDZIERNIK GODZ. 16:00 KM CHEŁMNO

Rejon ŁASIN 15 MARZEC 17 MAJ 11 PAŹDZIERNIK GODZ. 18:00 Ośrodek Sportu ŁASIN

Rejon CHEŁMŻA 16 MARZEC 18 MAJ 12 PAŹDZIERNIK GODZ. 09:00 KM CHEŁMŻA

PLAN POSIEDZEŃ RAD REJONÓW W 2019 ROKU

w m-cu marcu
1. Podsumowanie zebrań sprawozdawczych odbytych w Kołach. 
2. Analiza stanu liczbowego członków w Kołach. 

Zwiększenie liczby członków.
3. Zadania w zakresie ochrony wód i gospodarki 

rybacko-wędkarskiej.
4. Praca z dziećmi i młodzieżą. Zawody sportowe w Kołach 

i Rejonach.

w m-cu maju
1. Podsumowanie inwentaryzacji znaków i pozwoleń w Kołach

z udziałem Komisji Rewizyjnych Kół. Stan liczbowy członków Kół.
2. Rozdział odznak.
3. Analiza działalności sportowej w Kołach i Rejonach.

w m-cu październiku
1. Opłaty i zasady wędkowania na 2020 r.
2. Terminy zebrań sprawozdawczych w Kołach.
3. Podsumowanie działalności Rad Rejonów za 2019 r.
4. Analiza: ochrony wód, gospodarki wędkarsko-rybackiej, pracy 

z młodzieżą, sportu.

TEMATYKA POSIEDZEŃ REJONOWYCH RAD
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Lp. Zarząd Data Godz. Temat Referują
Prezydium

1 PREZYDIUM 28.01 15:00 Analiza gospodarki wędkarsko-rybackiej. Wiceprez. ds. 
zagospodarowania wód
Przew. Rad Rejonów

2. ZARZĄD 16.02 10:00 1. Zatwierdzenie bilansu za 2018 r. Skarbnik
2. Zatwierdzenie preliminarza dochodów i wydatków. Główna Księgowa

na 2019 rok Przewodniczący OKR

3. PREZYDIUM 25.03 15:00 1. Podsumowanie zebrań sprawozdawczych w Kołach. Sekretarz
2. Projekty obywatelskie Przew. Rad Rejonów

4. PREZYDIUM 29.04 15:00 Praca z młodzieżą Wicepr. ds. sportu
Przew. Rady ds. młodzieży

5. PREZYDIUM 27.05 15:00 Ochrona wód                                                                  Wicepr. ds. ochrony wód

6. ZARZĄD 17.06 15:00 Wykorzystanie środków unijnych i różnych dotacji. Skarbnik
Przew. Rad Rejonów

7. PREZYDIUM 29.07 15:00 Analiza działalności sportowej. Wicepr. ds. sportu

8. PREZYDIUM 26.08 15:00 Propozycje opłat i zasad wędkowania w 2020 r. Skarbnik

9. PREZYDIUM 30.09 15:00 Praca z dziećmi i młodzieżą. V-ce Prezes ds. 
sportu

10. ZARZĄD 26.10 10:00 1. Opłaty i zasady wędkowania w 2020 r. Skarbnik 
2. Zebrania sprawozdawcze w Kołach. Sekretarz

Przew. Rad Rejonów

11. PREZYDIUM 25.11 15:00 Analiza ekonomiczna Okręgu. Skarbnik

12. ZARZĄD 14.12 10:00 Podsumowanie działalności Okręgu w 2019 r. Prezes 
i V-ce prezesi ZO

Posiedzenia odbywają się w stanicy wędkarskiej w Wąbrzeźnie.

P L A N  P O S I E D Z E Ń  P R E Z Y D I U M  I  Z A R Z Ą D U  O K R Ę G U  P Z W  T O R U Ń  W  2 0 1 9  R O K U

Nasz Kolega Józef Ostrowski z Pokrzydowa, wieloletni członek Koła nr 16 
w Brodnicy, 9 października spinningując na Jeziorze Retno 
złowił 90 centymetrowego szczupaka. 
Po 35 minutach walki, ważący 6,2 kg drapieżnik poddał się.

Wędkarzowi serdecznie gratulujemy sukcesu, a innych Kolegów, członków Okręgu
PZW w Toruniu, zachęcamy do nadsyłania fotografii swoich trofeów, wraz 
z krótkim opisem zdarzenia.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem szczupaki (a także sandacze) o długości
powyżej 90 cm wracają do wody.
Wymiary ochronne podajemy na stronie 8



13

NASZE WODY

SSryb 23 220 50 39 4 954 11 17 2.550  zł
Brodnica

SSryb 10 96 16 7 2 492 8 11 2.300 zł 2
Chełmno

SSRyb 14 118 61 58 0 358 22 31 6.500 zł 4
straż etatowa 1

Grudziądz
w tym Łasin 7 47 7 47 0 128 0 0

SSRyb 7 51 12 6 0 366 3 0 1 1
Golub-

Dobrzyń

SSRyb 20 131 78 10 8 1149 51 101 11.300 zł 2
Nowe Miasto

Lubawskie

SSRyb 29 164 16 16 0 712 10 17 3.700 zł 1 3
Toruń

w tym Chełmża 10 25 0 2 0 142 0 0

SSRyb 10 44 28 35 0 260 19 17 4.000 zł 5
Wąbrzeźno

straż etatowa Toruń 1 55 0 28 0 146 29 27 6.350 zł 2

straż etatowa Grzmięca 1 124 106 18 5 582 30 28 3.950 zł

Razem
straż etatowa 3 1003 367 217 14 5019 183 249 40.650 zł 1 1 19

SSRyb 113

SSRyb
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Zatrzymany sprzęt kłusowniczy i wędki

Działalność Społecznej Straży Rybackiej oraz Straży Ochrony Mienia
Okregu PZW Toruń za III kwartały 2018 r

Rozmowa z Andrzejem
Charchułą 
wiceprezesem ZO PZW 
w Toruniu ds. ochrony
wód

W porównaniu z ubiegłym rokiem zauważamy
duży spadek kłusownictwa.

To prawda. Odnotowujemy o połowę mniej przy-
padków kłusownictwa niż w roku ubiegłym.
Dotyczy to także łowienia ryb bez zezwoleń, gdzie
także nastąpił spadek o połowę.

To duży sukces naszych straży rybackich. 
Co się zmieniło, że po wielu latach walki z tym
procederem, nagle następuje taka poprawa?

Jest kilka przyczyn. Przede wszystkim strażnicy,
których po weryfikacji oceniam bardzo dobrze.
Obecnie jest ich w całym Okręgu 128.
Zmieniliśmy także metodykę naboru – dziś, aby
otrzymać uprawnienia strażnika, należy przejść
roczny staż kandydacki, zakończony egzaminem.
Znacząco poprawiła się współpraca z policją.
Wspólnie planujemy patrole; we wszystkich
powiatach zostali powołani funkcjonariusze zaj-
mujący się ochroną wód. Mamy z nimi całodobo-
wy kontakt.

Wzorowo układa się również współpraca 
z Państwową Strażą Rybacką. Wspólne patrole
stały się codzienną praktyką.

Duże znaczenia ma także współpraca za staro-
stwami, skąd otrzymujemy potrzebne wsparcie.
Szczególne podziękowania należą się zwłaszcza
starostwom w Golubiu-Dobrzyniu, Toruniu,
Wąbrzeźnie Chełmnie i Nowym Mieście
Lubawskim.

Ale strażnicy i współpraca z organami były rów-
nież w latach poprzednich, a z kłusownictwem
radziliśmy sobie dość przeciętnie.

Ale ta współpraca nigdy nie była tak intensywna,
jak w tym roku. 

Ponadto zmieniliśmy zasady planowania patroli. 
Wytypowaliśmy wody najbardziej zagrożone,
szczególnie te tzw. sandaczowe. Z jezior można
wymienić Grodno, Mlewiec, Gajewo, Owiecz-
kowo, Oszczywilk, Łasińskie, Święte i kilka innych,
z rzek Drwęcę i Wisłę. Przeprowadziliśmy analizy
czasowe, prowadząc wzmożone działania kontrol-
ne nad wodami np. w określonym okresie wio-
sennym i o konkretnych porach…

Zmienili się także wędkarze. Kiedyś plagą było
zabieranie ryb niewymiarowych, łowienie na
więcej niż dwie wędki. Dziś to przypadki raczej
odosobnione – statystycznie rzecz ujmując
nastąpił spadek o ponad 70%. Coraz rzadziej spo-
tykamy także osoby wędkujące bez zezwolenia.
Gdyby taka poprawa nastąpiła, jeśli chodzi o czy-
stość nad wodami, satysfakcja byłaby pełna. 

Sądy także zaczęły karać kłusowników. Coraz
rzadziej „orzekają” o znikomej szkodliwości
czynu i odstępują od karania kłusowników.

Tu jest zdecydowana poprawa. Złapani na
gorącym uczynku kłusownicy nie mogą już liczyć
na bezkarność. Zważywszy, że orzekane nawiązki
w wysokości 2000-5000 zł na rzecz PZW sprawia-
ją, że kłusowanie stało się nieopłacalne. Warto też
wiedzieć, że w każdej rozprawie uczestniczy radca
prawny Okręgu, który profesjonalnie przedstawia
sadowi fakty.

I na koniec jeszcze jeden powód. Kłusownicy się
starzeją, chorują, a ich młodzi następcy wolą sie-
dzieć przy komputerze niż z siatką nad wodą.

SOW
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Dlaczego tak boli nas widok ciągnionych sieci i świa-
domość, że to, co w sieci, to nieuchronnie na stracenie. A może
problem tkwi w tym, że nas wędkarzy tak bardzo boli, gdy robi
się z nas głupców i wmawia się nam, że tak już musi być. A może
nie mamy racji?! Może odłowy są potrzebne i już na stałe zago-
ściły w naszym ekologiczno- wędkarskim krajobrazie?! Na te
wszystkie kwestie i tak zadane pytania, postaram się przedstawić
argumenty „za i może nawet przeciw” (jak mawiał klasyk).
Sprawa nie jest  łatwa, chociaż tak mogłoby się wydawać.

Należałoby zacząć od kwestii samego pojęcia „odłowy”. Według
Słownika Języka Polskiego PWN, odłów to „łapanie żywcem
zwierzyny łownej, ryb lub ptaków”, a drugie znaczenie tego
słowa, to wszystko to, co odłowimy żywcem. Sprawa prosta.
Odławiamy, czyli „In vivo” pozyskujemy ze środowiska ryby,
zwierzynę lub ptactwo do konkretnego celu. Sprawa nabiera
zupełnie innego wymiaru, gdy termin „odłów” uzupełniamy
dodatkowym określeniem (dopełnieniem).
Nas - ludzi związanych z ekosystemem wodnym, interesują dwa
dopełnienia „odłowów”. Jest to odłów kontrolny i odłów gospo-
darski. Proszę mi wierzyć, że obydwa te terminy, w swym praw-
dziwym i niewypaczonym znaczeniu są niezmiernie ważne.
Jednak, zawsze tam, gdzie pojawia się wizja zarobku, istnieje
ogromne ryzyko, że coś pójdzie nie tak… Problemem jest wła-
śnie pieniądz. Kwestia tego, że odłowy (głównie gospodarskie),
będą zawsze naruszały interes którejś ze stron. Po jednej stronie
barykady będą Gospodarze Wód, a z drugiej wędkarze, ekolo-
dzy, miłośnicy natury. Problem będzie tkwił w stwierdzeniu
„odłów gospodarski”. Słownikowo, „gospodarka”, to system
gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji
publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb
określonej populacji. Czyli stosując bezpośrednią kalkę- odłowy
gospodarskie robione są po to, aby ktoś mógł zarobić. 

Dla wędkarza, odłów gospodarski, to nic innego jak
„wyczyszczenie” jego wody ze wszystkiego, 
co wędkarsko istotne.
Należałoby stanąć w prawdzie i jasno powiedzieć, że akweny, na
których prowadzi się takie odłowy, są niczym innym, jak źródłem
zarobku w postaci rybiego białka. W większości przypadków, dla
prowadzących odłów nie ma znaczenia, co pozostawią po sobie
(spustoszenie w rybostanie), na wytrzebionym akwenie. 
Dla wędkarzy jest to istotne.
Niestety od szeregu lat gospodarka rybacka ma w znacznej więk-
szości znamiona gospodarki rabunkowej, nad którą praktycznie
nie ma kontroli. Jest to smutne, przykre i niebezpieczne, ponie-
waż górę wzięła polityka „tu i teraz”. Polityka „trzy razy Z”- zło-
wić, zarobić, zapomnieć. Zawsze w takiej dyskusji pojawia się
kontra ze strony odpowiedzialnych za odłowy- „a wędkarze to
łowią tyle i w sposób ciągły, że skala jest porównywalna”!

Brednie!!! 
Miałem okazję zobaczyć, jak na jednym z większych jezior 
z Pojezierza Lubuskiego wyglądała skala i przekrój ilościowy 

ODŁOWY

i jakościowy odłowu. Ogromne okazy, które mogły być świetny-
mi reproduktorami. Ich ilość z jednego tylko „zaciągu” stanowi-
ła śmiało wielokrotność rocznych trofeów wędkarskich z tego
jeziora. Skala całkowicie nieporównywalna. Dodatkowo ryby 
z odłowu były natychmiast przeznaczone na sprzedaż, 
w cenach, o których hurtownicy ryb mogliby tylko pomarzyć.
Każdego świadomego wędkarza brało obrzydzenie. Wtedy po
raz pierwszy zrozumiałem, że byłem okradany. Okradany na
swoje życzenie. Płaciłem składki - przepraszam za określenie-
„gospodarzowi wód”, aby ten mógł dodatkowo zarobić na
rybach, które potencjalnie mogłem złowić.
Już słyszę, że odzywają się głosy osób, które twierdzą, że to
wszystko dzieje się pod kuratelą ichtiologów. Operaty rybackie,
czyli dokumenty, które tworzy się w trosce o równowagę ilo-
ściowo- gatunkową ichtiofauny w danym zbiorniku, są pewnego
rodzaju usprawiedliwieniem działań gospodarzy. Zawsze można
tak przeprowadzić odłów kontrolny, albo tak przedstawić wyniki,
aby możliwym było dokonanie „koniecznego odłowu. Przecież
jako wędkarze zrzeszeni lub opłacający składki u innych opieku-
nów wód, mamy prawo sprawdzić te operaty - powinny być
nam udostępnione do wglądu i powinniśmy zwracać uwagę na
zauważone nieścisłości.

Jednak należy oddać, że idea połowu kontrolnego jest
słuszna.
Raz na pewien czas należy w ten sposób oszacować - jaki jest
przekrój ilościowy i jakościowy ryb w naszym zbiorniku lub
odcinku rzeki? Pozwala to na pewnego rodzaju „operowanie”
(stąd operat rybacki) składem gatunkowym i grupowym (dra-
pieżnik/ ryba biała) w łowisku. Odłów kontrolny pozwala też na
przeprowadzenie kontroli ryb pod względem zdrowia. Jednak
we wszystkim ważny jest umiar i sposób oraz metody badaw-
cze. Należy też dokładnie sprecyzować przedmiot badań 
i dobrać odpowiednie narzędzia. Mam tu na myśli wielkość
oczek sieci, czas ich nastawień, czy sposób przeprowadzenia
badań (sieci zastawne, czy wleczone). To jest bardzo istotne.
Podobnie jak czas przeprowadzenia badań.
Jako wędkarz jestem zdania, że powinniśmy być zwolnieni 
z opłat za wędkowanie w zbiornikach, gdzie przeprowadzane są
odłowy zarobkowe. Bo jaką szansę na złowienie ryby życia
mamy w wodzie, która jest „czesana sieciami”? A dodać może-
my tu jeszcze aspekt wychowawczy i ten związany ze świado-
mością biologiczno- ekologiczną. Jak mówić młodym ludziom-
dzieciom lub młodym wędkarzom, że są ważni i liczymy się z ich
zdaniem. Osłabia nas też argument, że przecież gospodarka
tego typu jest racjonalna, że przynosi więcej korzyści… 

Przynosi, tylko komu? 
Niestety wielu osobom, które czerpią bezpośrednie korzyści z
tych odłowów, trudno jest zrozumieć, że traktują zbiorniki, na
których „gospodarują”, jak swoiste przedsiębiorstwa. Jednak
zapominają o tym, że proces ten nie trwa równoważnie na
każdym ze swoich etapów. Przecież ryby znacznie szybciej są
odławiane, niż rosną. 
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Spinningowanie troci można pokochać za pełne
przygód wędrówki wzdłuż rzeki, wnikliwe 
czytanie wody, umiejętność odnalezienia się 
w bezmiarze plaży morskiej, hol silnej ryby 
w nurcie lub wśród morskich fal.

Troć można złowić spinningując lub muchując w małej i dużej
rzece, trollingując lub spinningując w morskiej zatoce, będącej
miejscem gromadzenia się tych ryb przed wpłynięciem do rzeki.
Wielu nizinnych spinningistów niespodziewanie przeżywa spo-
tkanie na wędce z trocią zamiast upragnionym szczupakiem czy
boleniem, co nie jest rzadkim zdarzeniem na toruńskim odcinku
Wisły. 
Zdarzają się sytuacje fartownego złowienia troci przez „żółto-
dzioba” w obleganym odcinku rzeki wówczas, gdy od długich
godzin dziesiątki doświadczonych trociarzy pozostaje o kiju.
Już po tych kilku zdaniach artykułu można wnioskować, że troć
to ryba do złowienia w zimie i lecie, jak każdy z pozostałych kra-
jowych drapieżników. Tę opinię podtrzymuję odnosząc się 
z respektem do trudności wynikających z biologii i zachowań tej
ryby, a także niestety wciąż z niedostatecznej ilości tych drapie-
żników w rzekach.

Gdzie na troć
Wędkarze zrzeszeni w kołach PZW leżących na terenach woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pomorza mają najbliżej do
tych ryb. Z Torunia mamy dwa kroki do pięknej i darzącej ryba-
mi Drwęcy, mieszkający bliżej Wisły (dotyczy odcinka od
Włocławka do ujścia) w jej wodach mogą rozpocząć trociową
przygodę, a kto lubi klimat Pomorza i chce łowić więcej ryb ma
do dyspozycji kilka pięknych rzek na odcinku od Gdańska do
Szczecina.
Lubiący bryzę morską, wcale nie gorsze łowiska znajdą na plaży
morskiej pomiędzy tymi dwoma miastami. W kilku portach
cumują łodzie z przewodnikami chętnymi służyć pomocą w tro-
ciowaniu w pasie wód przybrzeżnych Bałtyku. To naprawdę
doskonała sytuacja i miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej.

Gdzie zacząć
Zaledwie kilka łowisk jest na tyle trudnych, że ich eksplorację
warto zacząć z życzliwym i doświadczonym kolegą. W pozosta-
łych wystarczy odwołać się do zasad porządnej spinningowej
roboty; po wcześniejszej uważnej lekturze artykułów lub książek
dotyczącej biologii i technik łowienia troci. 

WYSPINNINGUJ TROĆ

Znacznie szybciej wyjaławia się taki zbiornik, a bilans niemal
zawsze jest ujemny. Doskonałym przykładem może być Jezioro
Wiktorii, z którego wypływa Nil, a które poprzez błędy i arogan-
cję człowieka, staje się pustynią. Człowiek wpadł na pomysł, że
zaintrodukuje do tego ogromnego jeziora okonia nilowego.
Drapieżnika, bardzo odpornego, o szybkim tempie wzrostu,
wspaniałym mięsie i ogólnie „panaceum”. Wszystko piękne, tym
bardziej, że miał stać się źródłem utrzymania dla setek tysięcy
ludzi, którzy mieli żyć z jego odłowów. Zaczęło się fatalnie. W
ciągu kilkunastu lat, okoń nilowy doprowadził do całkowitej
zagłady 300 z pięciuset gatunków rodzimej ichtiofauny (głównie
ryb pielęgnicowatych), a następnie zaczął karłowacieć. Stało się
tak ze względu na fakt niemal przemysłowego odłowu sztuk naj-
większych - idealnych rozrodczo.

Uważam, że wędkarze bardzo słusznie są oburzeni faktem
takich odłowów na swoich 
akwenach. 
Słusznie reagują złością, że ich wody - nasze wody, traktowane
są jak stawy hodowlane, które idą na ilość! Proszę pamiętać, 
że proces odnawiania się jeziora, po całkowitej degeneracji za
sprawą odłowów, może trwać nawet kilkadziesiąt lat! To nie jest
rok, dwa… Tak zaburzonej równowagi, nie jesteśmy w stanie
odtworzyć. 

Nie wierzcie w stwierdzenia, że natura sobie z tym poradzi. 
Że udźwignie nasze błędy. To ma szansę się stać, jednak nie jest
to możliwe ani dziś, ani jutro, ani w najbliższych latach.

W pojedynkę nie damy rady
Jako wędkarze - miłośnicy natury, mamy bardzo niewielką moc
sprawczą i siłę przebicia! Nasza moc jest zaklęta w jedności. 
W „kupie” siła. Musimy jednak zdać sobie sprawę i uświadamiać
koleżeństwo „po fachu”, że nasza obojętność doprowadzi tylko
do zniszczeń, do nieodwracalnych procesów i do faktu, że 
o dużych rybach z naszej wody, będziemy tylko czytali w opo-
wieściach z przeszłości. Może warto zapytać naszych
Gospodarzy Wód, w jaki sposób podchodzą do kwestii odłowu
zarobkowego? 
Na których wodach ten sposób zarobkowania trwa w najlepsze?
Może po kilkunastu pytaniach i wizji tego, że wody 
i gospodarze Okręgów zostaną bez pieniędzy z naszych składek,
sprawią, że ktoś się nad faktem odłowów zastanowi. Uważam, że
woda i to, co się w niej kryje, jest naszym wspólnym dobrem 
i nie należy do jednostki, która rządzi „tu i teraz” według wcze-
śniej wspomnianej zasady „3Z” (złów, zarób, zapomnij). Tylko
nasza aktywność i zdrowe wścibstwo w tej sprawie może pomóc
zachować to, co wspaniałego zostało.

dr Piotr Kondratowicz
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Podobnie jest z łowieniem z brzegu morskiego. To wszystko,
żadnych taktycznych i technicznych „czary mary” czy „hokus
pokus”. Magię trociowych łowów odnajdziemy w terenie, 
na łowiskach, w przyrodzie i krajobrazie.
Już od początku grudnia można spinningować w wodach
Bałtyku, a od stycznia – w rzekach. W tej sytuacji niewiele czasu
pozostało na poczynienie przygotowań sprzętowych.

Wędka
Nie wnikając w uzasadnienie, dość długo używano jedynie moc-
nych wędzisk np. ciężaru wyrzutowego do 60 g. Rozwój techno-
logii produkcji wędzisk obecnie umożliwia wyjście na troć 
z wędziskiem ciężaru wyrzutowego do 35 g, maksymalnie do 
40 g. Wciąż to musi być wędzisko akcji X-Fast, Fast, wciąż musi
to być blank o zwiększonej odporności na urazy mechaniczne.
Truizmem będzie uwaga, że im lżejsze wędzisko użyjemy, tym
lepiej dla naszych ramion. Długość spinningu nie jest ujęta 
w kanonie trociarza, każdy może dopasować jego długość do
własnych potrzeb czy uwarunkowań na łowisku. Ja bardzo lubię
wędziska długości 2,60 m, do łowienia z plaży wystarcza mi
spinning długości 2,90 m. Dodam, że „przerabiałem” spinningi
od najkrótszych po 3,20 m - typowy „steelhead” c.w. 20-60 g,
więc jestem świadomym swojego wyboru.
Kołowrotek (stałoszpulowy) nie musi być z wysokiej półki ceno-
wej, ale powinien być mocny.
Używam różnorodnych przynęt jak woblery, obrotówki, waha-
dłówki i dlatego sięgnąłem po kołowrotek o niskim przełożeniu
1:4,0 – 1:4,4 z dużym nawojem i mocną przekładnią.
Używam w równej mierze plecionkę i żyłkę spinningową, każda
z tych linek ma zalety i wady, a najważniejsze dla wędkarza jest
dopasowanie linki do ugięcia wędziska. Tutaj stosujemy ogólnie
znane zasady doboru linki.

Teraz o tym, co tygryski lubią najbardziej 
- przynęty.
Może rozczaruję Czytelników stwierdzeniem, że trocie można
złowić klasyczną wahadłówką kupioną za 7 zł w każdym sklepie
wędkarskim. Pod warunkiem wszakże, że ta wahadłówka będzie
dobrze zrobiona. Podobnie z obrotówką, przeznaczoną do
łowienia bolenia – sprawdzi się i na troci. Jednak zdecydowanie
warto użyć wahadłówkę i obrotówkę dedykowaną troci. W skle-
pach bez trudu takie kupimy, a także u lokalnych producentów-
trociarzy; takich zakupów m.in. dokonamy podczas trwania i na
terenie zawodów wędkarskich. 

Pracuję w firmie wędkarskiej i z powodzeniem używam również
jej produktów przeznaczonych łowieniu troci na terenie Europy.
Wielu trociarzy to miłośnicy woblerów i tylko takiej przynęty
używają, a jej skuteczność udowadniają pięknymi trociami na
rozkładzie. Ciekawostką jest, że trafiają się woblery równie
dobre na troć z plaży, jak i bolenia z rzeki. Z nabyciem woblerów
nie ma kłopotu, a w sklepach na Pomorzu dodatkowo można
dostać wyroby rękodzielnicze lokalnych wytwórców. Trzeba
uczciwe przyznać, że i w głębi kraju produkuje się znakomite
woblery trociowe, dlatego należy z dystansem podchodzić do
twierdzenia, że jakoby na trocie to tylko lokalne przynęty.
Najważniejszym będzie dopasowanie przynęty do łowiska.

Kłopot z podbierakiem
Zachęcam do użycia podbieraka lądując rybę czy to w rzece, czy
Bałtyku. Przed wyprawą należy zapoznać się ze specyfiką łowisk
planowanych do odwiedzenia. Mogą się bardzo różnić i wyma-
gać to będzie użycia innego podbieraka, o innej konstrukcji. Na
plaży morskiej troć można lądować wyślizgiem lub podbiera-
kiem z krótką rączką (typ dla brodzącego). W większej rzece
pomorskiej sprawa się komplikuje, gdyż mamy rzeki i ich odcin-
ki „przyjazne” i „nieprzyjazne” wędkarzowi, posiadające brzegi:
płaskie lub skarpowate, łąkowe lub leśne zarośnięte krzakami,
twarde lub podmokłe itd. W jednym łowisku wystarczy najkrót-
szy trociowy do brodzenia, w innym pożytecznym stanie się
jedynie na długiej rączce (np. 1,6 m).
Proszę również pamiętać o bardzo zmiennej głębokości rzek, co
wymusza dużą rozwagę podczas próby wejścia po rybę.
Podbieranie ręką troci zaciętej wahadłówką czy obrotówką jest
bezpieczniejsze dla dłoni, niż ryby zaciętej woblerem.
Trociowanie to piękna całoroczna przygoda, można ją realizo-
wać z oddaniem bądź posmakować podczas urlopu.

Tekst i zdjęcia Waldemar Ptak
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ZARYBIENIA RZEK w 2018 r.

Lp Gatunek Rodzaj Sztuki Ilość (kg) Wartość (zł)

1 Węgorz szklisty naryb. wstęp. węgorza 66000 48510,00

2 Szczupak wylęg żerujący 2475000 54450,00

3 Szczupak narybek letni 2970000 286011,00

4 Sandacz narybek letni 1544950 148778,68

5 Łosoś narybek letni 93086 32580,10

6 Łosoś smolt 58830 194139,00

7 Troć wędrowna wylęg 180000 21900,00

8 Troć wędrowna narybek letni 480000 133600,00

9 Troć wędrowna smolt 316106 734946,45

10 Pstrąg potokowy narybek jesienny 37600 32185,60

11 Pstrąg potokowy narybek wiosenny 9000 10395,00

12 Lipień narybek jesienny 1000 1070,00

13 Kleń narybek jesienny 34000 19720,00

14 Jaź narybek letni 15000 1500,00

15 Boleń narybek letni 4900 1224,76

16 Boleń narybek jesienny 3000 1800,81

17 Świnka narybek jesienny 69000 34500,00

18 Brzana narybek jesienny 3000 2550,00

19 Brzana narybek wiosenny 6000 7680,00

20 Certa narybek letni 11000 3849,97

21 Certa narybek jesienny 1000 648,42

22 Sum dwulatki 300,00 5512,50

23 Sum kroczek 1520,00 27930,00

24 Jaź Narybek jesienny 632,00 8216,00

25 Lin Narybek jesienny 320,00 5280,00

26 Jesiotr wylęg 14-dniowy 33500 77549,35

27 Jesiotr narybek 0+ 103757 475413,90

Razem 2371941,54

W tym:

Z produkcji własnej 727.922,76 zł

Z programu restytucji 1.072.619,85 zł

Z zakupów 571.398,93 zł
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Opisywałem w poprzednim numerze historię Joanny M., byłej
skarbniczki koła z północno-wschodniego rejonu działania
Okręgu PZW Toruń. 
Nie przypadkiem  nie używam nazwiska. Joanna M. oskarżona
została o przywłaszczenie z kasy koła kwoty 15.904,37 zł oraz 
o sfałszowanie trzech czeków koła na kwotę 1.000 zł każdy.
Czynów tych dokonywała w roku 2017. 
Szczelny system kontroli finansów kół doprowadził do ujawnie-
nia  fałszerstw i kradzieży. Po przeprowadzonym postępowaniu
prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego 
w Elblągu. 
Joannie M. grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności. 

Po pierwszej rozprawie wydawało się, że wszystko zakończy się
na następnej. 
Przypomnę, że oskarżona tłumaczyła się kłopotami finansowy-
mi, w które popadła po śmierci męża. Nie brzmiało to jednak
zbyt wiarygodnie, bo nie przedstawiła żadnych dowodów, cho-
ciażby umów pożyczek czy pokwitowań spłaty. 
Przyznała się do przywłaszczenia pieniędzy z kasy koła. 
Co do czeków przyznała się wyłącznie do podrobienia tylko jed-
nego z nich, zaprzeczyła aby sfałszowała pozostałe dwa.
Fałszerstwo polegało na podrobieniu podpisu prezesa koła.
Twierdziła, że podpisała czek z wyraźnego, ustnego upoważnie-
nia prezesa koła i że prezes koła upoważniał ją wielokrotnie do
podpisywania za niego.

Oświadczyła, że pieniądze pobrane na sfałszowany czek wydała
na nagrody przeznaczone na konkurs wędkarski. Biorąc pod
uwagę opinię grafologa twierdzenia Joanny M. że podrobiła
tylko jeden czek brzmiały niewiarygodnie. A prezes koła katego-
rycznie zaprzeczał, aby kiedykolwiek upoważnił skarbniczkę do
podpisywania za niego jakichkolwiek dokumentów. Sąd posta-
nowił jednak wyjaśnić, czy faktycznie gotówka pobrana czekiem
została faktycznie przeznaczona na nagrody i jak wyglądała sytu-
acja z wcześniejszymi czekami. 
Dlatego wyznaczył drugą rozprawę.

Podczas drugiej rozprawy sąd ograniczył się tylko do problemu
czeków. Kwestia przywłaszczenia pieniędzy jest już raczej wyja-
śniona. No, ale przy okazji oceny czeków doszło do zaskaku-
jących zdarzeń. 

Okazało się, że pieniądze pobrane z czeku do sfałszowania,
którego skarbniczka przyznała się, rzeczywiście przeznaczone
zostały na nagrody w konkursie wędkarskim! 

Nie miała więc powodu do sfałszowania tego czeku. 

Dlaczego więc to zrobiła? 
Mało tego. Przynajmniej jeden z pozostałych dwóch prawdopo-
dobnie sfałszowanych czeków również znajduje odbicie 
w wydatkach koła. A więc o co w tym wszystkim chodzi? Skoro
pieniądze pobrane czekami skarbniczka przeznaczała na działal-
ność koła, nie miała powodu, aby je fałszować.

No, ale to jeszcze nie wszystko. W aktach sprawy znalazły się trzy
czeki, wystawione bezpośrednio przed tymi, które uznane zosta-
ły za sfałszowane. 
Czeki te wywołały olbrzymią konsternację. Istnieje prawdopodo-
bieństwo, że również na tych czekach, a przynajmniej niektórych
z nich, podpis prezesa został sfałszowany. 
Sytuacja jest zdumiewająca. Istnieje możliwość, że skarbniczka
wielokrotnie składała podpis za prezesa koła. Konsekwentnie
twierdzi, że za zgodą prezesa. Prezes natomiast nadal katego-
rycznie zaprzecza.

Jak było naprawdę? 
Sprawa nie zakończyła się na drugiej sprawie i trwała będzie nie
wiadomo jeszcze jak długo. Nie wiadomo też jak zakończy się
wyjaśnianie sprawy czeków. Czy rzeczywiście skarbniczka pod-
pisywała czeki za wiedzą prezesa koła? Jeżeli tak, to kwalifikacja
prawna czynu będzie inna i nie będzie już mowy o zagrożeniu
karą pozbawienia wolności do lat 25. 
W celu sprawdzenia podpisów na czekach sąd powołał biegłe-
go. Zbada on nie tylko trzy czeki, o sfałszowanie których oska-
rżona jest Joanna M., nie tylko trzy dodatkowe czeki oceniane na
drugiej rozprawie, ale wszystkie czeki koła z 2017r. 

O tym, co się jeszcze zdarzy w tej sprawi poinformuję 
w następnym numerze. 

ML

NIEOCZEKIWANE 
ZWROTY W SPRAWIE

Joanna M. – ciąg dalszy

16.11.2018  Rejon Toruń + Chełmża siedziba Okręgu godz. 16:00

19.11.2018 Rejon Wąbrzeźno siedziba Koła Miejskiego godz. 16:00

Rejon Golub-Dobrzyń siedziba Koła Miejskiego godz. 18:00

28.11.2018 Rejon Nowe Miasto Lubawskie siedziba Koła Miejskiego godz. 16:00

Rejon Brodnica siedziba Koła Miejskiego godz. 18:00

8.12.2018 Rejon Chełmno siedziba Koła Miejskiego godz.   9:00

Rejon Grudziądz siedziba Koła Miejskiego godz. 11:00 

WERYFIKACJA STRAŻNIKÓW RYBACKICH
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Uchwały Zarządu Okręgu
PZW w Toruniu z dnia 
17 lutego 2018 roku

Uchwała nr 56/2018
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW,
Zarząd Okręgu akceptuje uchwałę nr 
13/ 2018 Prezydium z 29.01.2018r. wprowa-
dzając w roku 2018 opłatę roczną dla nie-
zrzeszonych za wędkowanie na wodach
Okręgu Toruń w wysokości 400 zł plus VAT
23% tj. 492 zł. 

Uchwała nr 57 /2018
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW,
Zarząd Okręgu akceptuje uchwałę 
nr 14/2018 Prezydium z 29.01.2018r. powo-
łującą Komisję oceny działalności Kół PZW
Okręgu Toruń za rok 2017 w składzie: 
Przewodniczący – Zbigniew Tyde.
Członkowie - Andrzej Duńczyk, Andrzej
Gładysz, Tadeusz Szczodrowski, Ryszard
Skrzeszewski, Ryszard Szkiłądź.

Uchwała nr 58 /2018
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finanso-
wego 
Zarząd Okręgu PZW w Toruniu przyjmuje 
i zatwierdza łączne sprawozdanie finansowe
Okręgu PZW w Toruniu za rok 2017, na
które składają się: 
1/ zbiorczy bilans sporządzony na dzień 
31 grudnia 2017 roku, który po stronie akty-
wów i pasywów wykazuje sumę
10 637 881,09 zł
2/ zbiorczy rachunek zysków i strat za okres
od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017
roku wykazujący wynik dodatni 206 419,90 zł
3/ informacja dodatkowa dotycząca bilansu. 

Uchwała nr 59 /2018
w sprawie: przeznaczenia wyniku finanso-
wego 
W związku z zatwierdzeniem sprawozdania
finansowego za rok 2017 – wynik finansowy
za 2017 rok w kwocie 206 419,90 zł przezna-
cza się na fundusz statutowy w ramach dzia-
łalności organizacyjnej w kwocie 202 687,42
zł, a wynik na działalności sportowej w kwo-
cie 3 732,48 zł na funduszu statutowy 
w ramach działalności sportowej. 
Wykonanie uchwały powierza się
Dyrektorowi Biura Okręgu PZW 
w Toruniu. 

Uchwała nr 60 /2018
w sprawie: budżetu Okręgu na rok 2018
Zarząd Okręgu PZW w Toruniu przyjmuje 
i zatwierdza preliminarz budżetowy na rok
2018 wykazujący: 
1.przychody 7 352 900 zł 
2.koszty ogółem 7 284 900 zł 
3.wynik finansowy dodatni 68 000 zł

Uchwała nr 61 /2018
1. Zarząd Okręgu PZW w Toruniu zatwierdza
sprawdzone przez księgowość Biura
Okręgu preliminarze budżetowe na rok
2018 wszystkich Kół i Rejonów PZW nasze-
go Okręgu. 
2. Zobowiązuje się wszystkie Koła 
i Rejony do:

a/ podejmowania konkretnych działań
mających na celu zwiększenie liczby człon-
ków i przedstawienia propozycji na posie-
dzeniach Rad Rejonów w m-cu marcu 2018
roku;

b/ racjonalnej i oszczędnej gospodarki finan-
sami;
c/ na każdą wpłacaną gotówkę do Koła 
(w tym wpłaty dobrowolne, darowizny oraz
inne wpływy gotówkowe) konieczne jest
wystawienie dowodu KP w bloczku pobra-
nym z biura Okręgu i ostemplowanym pie-
czątką Koła na odwrocie każdej kartki KP 
i dołączone do Raportu Finansowego.
Prezes Koła na rocznym zebraniu informuje
członków Koła o wynikach dobrowolnych
wpłat;
d/ administrowania powierzonym mająt-
kiem Okręgu, w tym zaciąganie zobowią-
zań, zawieranie umów do wysokości środ-
ków zatwierdzonych w budżecie Koła.
3. Wszelkie inne czynności, nie przewidzia-
ne w budżecie Koła oraz istotne zmiany 
w trakcie trwania roku 2018 w prelimina-
rzach budżetowych Kół – wymagają pisem-
nej 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 62 /2018
Zarząd Okręgu PZW w Toruniu zatwierdza
na rok 2018 podział kosztów ogólnoorgani-
zacyjnych księgowanych na koncie 540 na
poszczególne typy działalności statutowej. 

Rodzaj Na działalność Na działalność
działaln.: Okręgu Kół

Organizacyjna 25% 10%
Sportowa 15% 10%
Ochrona wód 15% 5%
d/Zagospod. wód 15% 5%

W miesiącu lipcu 2018 roku dokonana
zostanie analiza przychodów i kosztów
Okręgu za I półrocze 2018 roku.

Uchwała nr 63 /2018
1. Zarząd Okręgu PZW w Toruniu uchwala
odpis ze składki członkowskiej z przeznacze-
niem na sport kwalifikowany w roku 2018 
w wysokości 55 700 zł, z następującym
podziałem:

l.p. WĘDKARSTWO Kwota zł
1 Spławikowe 4 900,-
2 Spinningowe 16 500,-
3 Rzutowe 20 100,-
4 Morskie 14 200,-

2. Zobowiązuje się Okręgowy Kapitanat
Sportowy (w tym Radę ds. Młodzieży) do
podjęcia starań w celu pozyskania sponso-
rów na sfinansowanie działalności. 
3. OKS dostosuje preliminarz budżetowy
OKS do uchwalonych wysokości kwot 
w poszczególnych dyscyplinach. 

Uchwała nr 64 /2018
Zarząd Okręgu wprowadza n/w zmiany 
w składzie komisji okręgowych: 
Okręgowego Kapitanatu Sportowego – 
w miejsce Kolegi Karola Makowskiego -
Rejon Toruń członkiem Kapitanatu zostaje
Kolega Andrzej Chyb – trener kadry spławi-
kowej; 
Rada ds. Młodzieży – w miejsce Kolegi
Andrzeja Lemke przedstawiciela Rejonu
Grudziądz – członkiem Rady zostaje Kolega
Jan Piórkowski;
Komisja Ochrony Wód - w miejsce Kolegi
Roberta Witulskiego z Rejonu Golub-

Dobrzyń – członkiem Komisji zostaje Kolega
Kazimierz Blokowski.

Uchwała nr 65/2018 
Zarząd Okręgu uwzględniając wnioski skła-
dane przez przedstawicieli części Kół PZW
Okręgu Toruń uchwala co następuje: 

§ 1
Uchwala się nowy „Regulamin rocznej
oceny działalności Kół PZW Okręgu Toruń“
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 
1. Regulamin, o którym mowa w § 1, wcho-
dzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą
obowiązującą od dnia 01.01.2018r. 
i ma zastosowanie do oceny Kół począwszy
od 2018 roku.
2. Regulamin wprowadzony uchwałą 
nr 259/2016 z dnia 23. 05. 2016 roku
Zarządu Okręgu PZW w Toruniu z później-
szymi zmianami traci moc obowiązującą 
z dniem podjęcia przez Zarząd Okręgu
uchwały w sprawie rocznej oceny działalno-
ści Kół za 2017 rok.  

Uchwała nr 66 /2018
Zarząd Okręgu akceptuje pokrycie kosztów
transportu uczestników na Wędkarskie
Spotkania Młodzieży w dniach 27 – 30.06.
2018 roku obóz na Rugii (Niemcy) w kwocie
do 6 500 zł. 

Uchwała nr 67 / 2018 
W roku 2018 działaczom n/Okręgu przysłu-
guje 40 odznaczeń. Zarząd Okręgu ustala
ich podział w następujący sposób: 
Rejony 23, V-ce Prezesi ds. Zagospoda-
rowania Wód, Ochrony Wód, Sportu – 
po 1, Komisja Odznak 14. 

Rejonowe Rady przedstawią Okręgowej
Komisji Odznak wnioski dotyczące kandy-
datów do odznaczeń w ramach przyznane-
go limitu: Toruń 5; Grudziądz 3; Chełmża 2;
Chełmno 2; Brodnica 3; Łasin 2; Wąbrzeźno
2; Nowe Miasto Lubawskie 2; Golub-
Dobrzyń 2.

Rejonowe Rady przekażą wnioski do biura
Okręgu w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 28 maja 2018r. do godziny 12:00.

Wszystkie złożone wnioski zawierające dane
niepełne, nieprawdziwe lub nie wskazujące
na konkretny wkład pracy w działalności
PZW nie będą uwzględniane przez Komisję.  

Przyznane a nie wykorzystane limity oraz
wnioski przekazane po terminie przechodzą
do dyspozycji Komisji Odznak.  

Uchwała nr 68 / 2018 
Zarząd Okręgu powołuje Komisję
Finansową w składzie: 
Przewodniczący – Zbigniew Tyde (Rejon
Toruń) 
Członkowie: - Andrzej Gładysz (Rejon
Toruń) - Piotr Kowalski (Rejon Chełmno),
której zadaniem będzie m. innymi analiza
preliminarzy budżetowych Rejonów.

Uchwała nr 69 / 2018
Zarząd Okręgu ustala na rok 2019 podział
składek na ochronę i zagospodarowanie
wód – „za zasługi dla rozwoju wędkarstwa“
w następujący sposób: 
50% proporcjonalnie do liczby członków 
w danym Rejonie, 
50% w równych częściach na każdy Rejon, 
Rejony otrzymują do swojej dyspozycji n/w
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ilość pozwoleń: Brodnica 18, Chełmno 14,
Chełmża 11, Golub-Dobrzyń 12, Grudziądz
19, Łasin 12, Nowe Miasto Lubawskie 15,
Toruń 31, Wąbrzeźno 12.

Podczas przyznawania w/w składek należy
kierować się zasługami danej osoby dla
Związku: Rejonu i Koła, a przede wszystkim
winny one być przyznane osobom uczestni-
czącym w zarybieniach i osobom chronią-
cym narybek wpuszczony do akwenów,
społecznym strażnikom ochrony wód,
sędziom, organizatorom imprez sporto-
wych i zawodów towarzyskich, instrukto-
rom pracującym z dziećmi i młodzieżą,
aktywnym członkom komisji rewizyjnej koła
i komisji egzaminacyjnych – działającym
głównie społecznie, za konkretne zasługi.
Prezesi Kół na najbliższych zebraniach spra-

wozdawczych poinformują jakie osoby i za
jakie zasługi otrzymały w/w składki.  

Uchwała nr 70 /2018 
1. Zarząd Okręgu celem uregulowania
spraw związanych z realizacją robót remon-
towych i budowlanych w Okręgu PZW
Toruń – przyjmuje jako obowiązujący 
z dniem podjęcia niniejszej uchwały
„Regulamin określający zasady wyboru
wykonawców oraz robót remontowych 
i budowalnych przez Okręg PZW w To-
runiu“ stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały. 

2. Wszelkie prace remontowo – budowlane
prowadzone przez Koła lub Rejony 
o przewidywanej wartości powyżej 1 000,-
zł podlegają zgłoszeniu do biura Zarządu

Okręgu, a prowadzone przez Koła / Rejony /
Okręg powyżej 5 000,- zł podlegają proce-
durze określonej w Regulaminie.  

Uchwała nr 71 / 2018 
Zarząd Okręgu akceptuje zwolnienie 
z opłat egzaminacyjnych osoby zdające
egzaminy, celem uzyskania karty wędkar-
skiej podczas organizowanych w roku 2018
przez Koła i Rejony zawodów z okazji dnia
dziecka.

Uchwała nr 72 / 2018 
Zarząd Okręgu uzupełnia skład Komisji
przetargowej powołanej uchwałą ZO 
nr 12/XI/2013 z 8.04.2013r. z późniejszymi
zmianami powołując do jej składu Kolegę
Adama Zapałowskiego – przedstawiciela
Rejonu Nowe Miasto Lubawskie.

Uchwały Zarządu Okręgu
PZW w Toruniu 18 czerwca
2018 roku

Uchwała nr 73/2018
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW,
Zarząd Okręgu akceptuje uchwałę Pre-
zydium ZO nr 15/2018 z dnia 26.03.2018r.
uchylającą uchwałę nr 4 z dnia 9.12.2017r.
Koła Gminnego w Świeciu n/Osą w spra-
wie określenia wysokości pogotowia
kasowego na kwotę 1 000 zł. 

Uchwała nr 74/2018
Na podstawie § 47 ust.8 oraz § 48 ust. 
2 Statutu PZW , Zarząd Okręgu PZW 
w Toruniu zmienia treść uchwały nr 
22/ 2017 Zarządu Okręgu z 28.10.2017r. 
w zakresie opłat dla niezrzeszonych i cu-
dzoziemców, celem dostosowania jej do
uchwały nr 4/II/2018 ZG PZW z dnia
24.02.2018r. ustalając n/w wysokość opłat
okresowych dla niezrzeszonych i cudzo-
ziemców w roku 2018: 
- wody Okręgu Toruń 1 dzień 45,-zł;
- wody Okręgu Toruń 3 dni 90,- zł;
- wody Okręgu Toruń 7 dni 125,- zł.

Uchwała nr 75/2018 
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW,
Zarząd Okręgu akceptuje uchwałę Pre-
zydium ZO nr 18/2018 z 28 maja 2018r.
ustalającą zgodnie z wnioskiem Rady ds.
Młodzieży następujący podział środków 
z przeznaczeniem na działalność z młodzieżą:
Młodzieżowy Halowy Turniej Wędkarski
- 500,00 zł. 
Okręgowe Zawody Spławikowe Dzieci 
i Młodzieży (U 12, U 14, U 16) - 600,00 zł.
Okręgowa Olimpiada Młodzieży w spor-
tach wędkarskich - 1 000,00 zł. 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w sportach wędkarskich (3 imprezy) 
- 7 000,00 zł. 
Szkolenie instruktorów - 100,00 zł. 
Wyposażenie reprezentantów Okręgu 
w sprzęt , zanęty i stroje (U 12, U 14, U 16)
oraz materiały szkoleniowe - 1 000,00 zł.
Inne ogólnopolskie zawody spławikowe 
- 500,00 zł. 
Rezerwa dla nowo powstających szkółek 
- 300,00 zł.
Dotacje dla szkółek - 11 100,00 zł. 
Biwaki szkoleniowe (3 imprezy) - 15 000,00 zł 

R a z e m 37 100,00 zł 
Dotacje dla szkółek ekologiczno-wędkar-

skich działających w Okręgu w kwocie
11 100,- zł zostaną przekazane do kół, przy
których działają szkółki (zgodnie z załącz-
nikiem do uchwały).
Środki mogą być przeznaczone na zakup
przez prowadzących szkółki sprzętu lub
zanęt wędkarskich ( kserokopie rachun-
ków należy dołączyć do sprawozdań rocz-
nych z działalności szkółek ). 

Uchwała nr 76 / 2018 
Zarząd Okręgu na wniosek zainteresowa-
nych przekazuje do 31.12.2021 roku jezio-
ro Cielęta pod opiekę Koła Górzno, które
może zlecić czynności związane z opieką
nad tym akwenem Klubowi GOTEC – dzia-
łającemu przy Kole Górzno, pod warun-
kiem realizowania wszystkich obowiąz-
ków i uprawnień zawartych w umowie
opiekuna łowiska. 

Uchwała nr 77 / 2018 
w sprawie: Polityki ochrony danych oso-
bowych i instrukcji zarządzania systemem
informatycznym służącym do przetwarza-
nia danych osobowych w Okręgu Pol-
skiego Związku Wędkarskiego w Toruniu. 

1. Wprowadza się jako obowiązującą
Politykę ochrony danych osobowych 
i instrukcji zarządzania systemem infor-
matycznym służącym do przetwarzania
danych osobowych w Okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego w Toruniu - zgod-
nie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2. Zobowiązuje się Biuro Okręgu do wdro-
żenia Polityki w Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Toruniu .

3. Z zastrzeżeniem punktu 4 tracą moc
wszystkie wewnętrzne akty prawne 
w zakresie uregulowanym Polityką. 

4. Wszelkie dotychczasowe dokumenty,
działania i obowiązki Okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego w Toruniu związa-
ne z przetwarzaniem danych osobowych,
w tym wprowadzona Uchwałą ZO 
nr 309/2016 z dnia 22.10.2016r. polityka
bezpieczeństwa w Okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego w Toruniu pozo-
stają w mo-cy w zakresie nie będącym
sprzecznym z obowiązującymi przepisami
, w szczególności z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) oraz z Polityką. 

Uchwała nr 78 / 2018 
W wyniku rozpatrzenia sprawozdań rocz-
nych oceny działalności Kół PZW Okręgu
Toruńskiego za rok 2017 oraz opinii
Komisji ds. oceny działalności Kół (załącz-
nik nr 1 do uchwały) Zarząd Okręgu
zatwierdza punktację roczną oceny dzia-
łalności Kół za rok 2017 (załącznik nr 2 do
uchwały) , zgodnie z którą najwięcej punk-
tów uzyskały n/w Koła: 
I miejsce ex aequo za zdobycie 112 punk-
tów: 

Koło Miejskie Drwęca Golub – Dobrzyń 

Koło Miejskie Nowe Miasto Lubawskie 

III miejsce ex aequo za zdobycie 104
punktów: 

Koło Miejskie Wąbrzeźno 

Koło Miejskie Łasin 

Koło Gminne Zławieś Wielka. 

Kołom, które nie złożyły sprawozdań 
z rocznej oceny działalności Kół za rok
2017 zgodnie z pkt. III. 4.1 ) potrąca się
10% należności z odpisu składki człon-
kowskiej, tj: Koło „ Cukrownia „ Chełmża,
Koło Gminne Jabłonowo Pomorskie, Koło
Gminne Radzyń Chełmiński,Koło Gminne
Biskupiec, Koło „Działkowiec „Górsk. 

Uchwała nr 79 / 2018 
Zarząd Okręgu upoważnia Prezesa ZO
Mirosława Purzyckiego i członka Prezy-
dium ZO Adama Zapałowskiego do pod-
pisania ze Starostwem Powiatowym 
w Nowym Mieście Lubawskim umowy
dzierżawy jeziora „RUBKOWO” działka 
nr 33/1 wraz z czynszem dzierżawnym 
w wysokości 2 400 ,- zł netto waloryzowa-
nym średniorocznym wskaźnikiem cen
towarów i usług konsumpcyjnych publi-
kowanych przez Prezesa GUS za rok
poprzedni , powiększony o podatek VAT 
i wszystkie obciążenia publiczno-prawne ,
w tym podatek od nieruchomości , poda-
tek rolny oraz zarybienia na okres 10 lat 
tj. od 01.01.2018 roku do 31.12.2027 roku. 
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Uchwała nr 80 / 2018 

Zarząd Okręgu akceptuje przystąpienie do

przetargu na wydzierżawienie n/w jezior: 

Nowe Błonowo, Orle, Małe Lniska, Duże

Lniska, Szkolne w Szembruczku.

Uchwała nr 81 / 2018 
Na podstawie uchwały Komisji Odznak,
Zarząd Okręgu zatwierdza wnioski kandy-
datur z Okręgu Toruń do Odznak
Honorowych Polskiego Związku
Wędkarskiego w roku 2018 zgodnie 
z przyznanym limitem (lista w załączeniu). 

Uchwała nr 82 / 2018 
Zarząd Okręgu upoważnia Prezydium do
podziału ze składki członkowskiej na
ochronę i zagospodarowanie wód dodat-
kowych środków na zarybienia m. innymi
dla opiekunów wód. 

Uchwały Zarządu Okręgu
PZW w Toruniu z dnia
27.10.2018r. 

Uchwała nr 83/2018
Na podstawie § 47 Statutu PZW Zarząd
Okręgu akceptuje uchwałę nr 20/2018
Prezydium z 25.06.2018 przyjmując na rok
2018 następujący podział (dodatkowych)
środków na zarybienia m. innymi dla
opiekunów wód w Rejonach: 
Rejon: Chełmża 7 000 zł; Łasin 14 000 zł;
Golub – Dobrzyń 10 000 zł; Toruń 20 000
zł; Wąbrzeźno 7 000 zł; Chełmno 7 000 zł;
Nowe Miasto Lubawskie 10 000 zł;
Brodnica 11 000 zł ; Grudziądz 5 500 zł.
Razem: 91 500 zł. 
Podział środków i realizację dokonuje
Rada Rejonu, uwzględniając presję węd-
karską, wkład pracy opiekunów wód - 
w uzgodnieniu z ichtiologami i upowa-
żnionymi przedstawicielami Zarządu
Okręgu. 
Należy przy zarybieniach eliminować do
minimum zarybienia gatunkami obcymi,
m. innymi karpiem i pstrągiem tęczowym
Dodatkowa kwota 12 000 zł ustalona
zostaje jako rezerwa w gestii V-ce Prezesa
ds. gospodarki wędkarsko-rybackiej. 

Uchwała nr 84/2018
Na podstawie § 47 Statutu PZW Zarząd
Okręgu akceptuje uchwałę nr 21/2018
Prezydium z 27.08.2018 dotyczącą zawar-
cia na czas nieokreślony umowy 
z Przedsiębiorstwem Budowlano-Monta-
żowym i Prefabrykacji Betonów „Kamal“
sp. z o.o. w Bydgoszczy na użytkowanie
zbiornika wodnego Radziki Duże o pow.
ca 46 ha za kwotę 8 000 zł brutto rocznie. 

Uchwała nr 85/2018
Na podstawie § 47 Statutu PZW Zarząd
Okręgu akceptuje uchwałę nr 23/2018
Prezydium z 24.09.2018r. dotyczącą
remontu dachu w siedzibie Rejonu i Koła
Miejskiego w Chełmży przy ulicy Bł. Juty. 

Uchwała nr 86/2018
Zarząd Okręgu uchwala na rok 2019
„Wysokość składek członkowskich na
ochronę i zagospodarowanie wód oraz
opłat dla niezrzeszonych i cudzoziemców“
– zgodnie z załącznikiem. 

Uchwała nr 87/2018
Zarząd Okręgu uchwala na rok 2019
„Zasady Wędkowania na wodach Okręgu
PZW Toruń” – zgodnie z załącznikiem. 

Uchwała nr 88/2018
Zarząd Okręgu ustala na rok 2019 odpis ze
składki członkowskiej ogólnozwiązkowej
uzyskanej przez Okręg, w wysokości 90%
(po odprowadzeniu 10% do Zarządu
Głównego PZW), w następujący sposób:
1. 3,5% na działalność z młodzieżą. Środ-
ki gromadzone będą na szczeblu Okręgu.

2. 44% dla Kół i Rejonów, z tego:
a) Dla Kół PZW w wysokości do 41,5 %.
Koła, które przekroczą liczbę członków wg
stanu na dzień 31.12.2019 r. w stosunku
do stanu na dzień 31.12.2018 r. otrzymają
dodatkowo 11,-zł na każdego kolejnego
członka ponad osiągniętą liczbę członków
z roku 2018 – nowo wstępującego do
PZW.
Pod pojęciem „nowo wstępującego rozu-
mie się osoby”:
wstępujące po raz pierwszy,
wstępujące po minimum rocznej prze-
rwie,
osoby, które w minionym okresie czasu
były członkami PZW w innych Okręgach. 

b) Dla Rejonów w wysokości do 2,5%.
Środki dla Rejonów z dokonanego do 2,5
% odpisu dzielone będą w następujący
sposób: 50% odpisu w równych
częściach na każdy Rejon, 50 % odpisu
proporcjonalnie do liczby członków 
w danym Rejonie.
Rejony, które przekroczą liczbę członków
wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w stosun-
ku do stanu na dzień 31.12.2018 r. otrzy-
mują dodatkowo 13,- zł na każdego kolej-
nego członka ponad osiągniętą liczbę 
z roku 2018.
Środki dla Rejonów przeznaczone być
winny m. innymi (zgodnie z Regulaminem
działania Rady Rejonu) na: wspólne dzia-
łania Rejonu, pomoc dla Kół w Rejonie,
organizowanie zarybień, podejmowanie
inicjatyw prowadzących do zwiększenia
liczby członków. 
3. Odpis ze składki członkowskiej ogólno-
związkowej dla Kół zostanie pomniejszo-
ny o diety skarbników Kół. 

Uchwała nr 89/2018
Zgodnie z uchwałą nr 61/IX/2018 ZG PZW
z 21.09.2018r. Zarząd Okręgu przyjmuje,
że wysokość wpisowego członka uczest-
nika w Okręgu PZW Toruń wynosi 12 zł.
Upoważnia się Zarządy Kół do odstąpie-
nia od pobierania wpisowego członka
uczestnika. 

Uchwała nr 90/2018
1. Zarząd Okręgu uchwala na rok 2019
diety dla osób pełniących funkcje skarbni-
ków lub osób rozprowadzających znaki 
w Kole (zgodnie z załącznikiem do uchwały):
a) z tytułu pełnienia funkcji skarbnika Koła
przysługuje dieta do 3,5 % całkowitych
przychodów ze składki członkowskiej
ogólnozwiązkowej, wpisowego i składki
członkowskiej na ochronę i zagospodaro-
wanie wód, oraz opłat dla niezrzeszonych
w okresie pełnienia funkcji skarbnika koła; 
b) z tytułu pełnienia funkcji skarbnika
Rejonu i SSRyb w Kołach Miejskich przy-
sługuje dieta do 3 % wartości przekaza-
nych 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, podanym odręb-

nym pismem przez biuro Okręgu i nie
dokona wpłaty należnej kwoty z tytułu
sprzedanych składek ogólnozwiązko-
wych, składek na ochronę i zagospodaro-
wanie wód i opłat dla niezrzeszonych 
i cudzoziemców dieta nie przysługuje. 
3. Osoba odpowiedzialna za sprawy finan-
sowe w Kole (skarbnik lub osoba zatrud-
niona na umowę o pracę) jest zobowiąza-
na do comiesięcznego składania (przeka-
zywania) do Biura Okręgu raportów finan-
sowych sprawdzonych i podpisanych
przez Prezesa i Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Koła. Raport finansowy winien
być przekazany osobiście lub za pośred-
nictwem poczty w nieprzekraczalnym ter-
minie do 5-tego dnia roboczego następ-
nego miesiąca za miesiąc poprzedni –
decyduje data stempla pocztowego nada-
nia. Za każde nieterminowe przekazanie
któregokolwiek z raportów finansowych
w roku 2019 pomniejsza się dietę skarbni-
ka o 1% wartości diety.
4. Zarządy Kół w swoich preliminarzach
budżetowych wykazują wielkość kwoto-
wą i liczbę diet dla Komendantów SSRyb.
oraz określają wielkość kwotową i liczbę
diet dla skarbników, przy ustaleniu, że
łączna kwota diet nie może przekroczyć
5% całkowitych przychodów ze składki
członkowskiej ogólnozwiązkowej, wpiso-
wego i składki członkowskiej na ochronę 
i zagospodarowanie wód (wysokość 
1 diety dla komendantów SSRyb. i skarb-
ników wynosi 180 zł). 
Diety w wysokości określonej w prelimi-
narzu budżetowym na rok 2019, po
końcowym rozliczeniu się Koła, zostaną
ostatecznie zatwierdzone w IV kwartale
2019 r. przez Zarząd Okręgu na wniosek
Zarządu Koła. Wypłacane będą ze środ-
ków Koła przez Biuro Okręgu. 
5. Koła, które po uzyskaniu zgody Okręgu
pozostawiają środki w Kole są zobowiąza-
ne do zabezpieczenia odpowiedniej ich
ilości oraz przekazania tych środków na
konto Okręgu, celem wypłaty diet skarb-
nikom.
6. Za wysokość pogotowia kasowego 
w Kole, które nie może przekraczać
1 000,- zł – odpowiedzialny jest Skarbnik
oraz Prezes Koła. Środki przekraczające
kwotę 1 000,- zł należy niezwłocznie prze-
kazać na konto Koła lub Okręgu.
7.1. Każde Koło PZW zobowiązane jest do
prowadzenia rachunku bankowego w do-
wolnym banku (na dogodnych warunkach
dla Koła) celem przechowywania środków
pieniężnych przekraczających ustalony 
w punkcie 6 limit pogotowia kasowego. 
7.2. Do ważności decyzji operacji banko-
wych konieczny jest równoczesny podpis
dwóch upoważnionych przez Zarząd
Okręgu osób w dowolnym powiązaniu
(dotyczy to również operacji dokonywa-
nych elektronicznie). 
8. Na wniosek Zarządu Koła akceptuje się
wypłatę diet do wysokości 10 % uchwalo-
nej diety: 
a) od m-ca stycznia 2019 roku dla Koła
Miejskiego: Toruń, Nowe Miasto
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Lubawskie, Grudziądz, Brodnica ;
b) nie wcześniej niż począwszy od m-ca
VIII 2019 roku dla pozostałych Kół
Miejskich oraz Koła Rubinkowo Toruń, Na
Skarpie Toruń, Okoń Grudziądz, Wędkarz
przy Ergis Wąbrzeźno, KG Biskupiec,
Record Chełmno ,PKP Toruń, Hydrova-
cuum Grudziądz. 

Uchwała nr 91/2018
Zarząd Okręgu po zakończeniu rozliczania
osób rozprowadzających składki człon-
kowskie ogólnozwiązkowe i na ochronę 
i zagospodarowanie wód w roku 2018,
zatwierdza dla osób niebędących
Skarbnikami Kół należności wynikające 
z zawartych umów zleceń – zgodnie 
z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

Uchwała nr 92/2018
Zarząd Okręgu po zakończeniu rozliczania
Skarbników Kół z pobranych składek na
rok 2018, zatwierdza diety dla Skarbników
w kwocie wnioskowanej przez Zarządy
Kół – zgodnie z załącznikiem nr 1 do
uchwały.

Uchwała nr 93/2018
Osoby rozprowadzające składki człon-
kowskie ogólnozwiązkowe i składki człon-
kowskie na ochronę i zagospodarowanie
wód oraz zezwolenia dla niezrzeszonych
w ZGWR Grzmięca otrzymają w roku 2019
r. należność do 2 % wartości sprzedaży.
W przypadku nierozliczenia się w ustalo-
nym terminie z pobranych składek nale-
żność nie przysługuje.

Uchwała nr 94/2018
Osoby niebędące Skarbnikami Kół, roz-
prowadzające składki członkowskie na
ochronę i zagospodarowanie wód na
podstawie umowy zlecenia otrzymują 
w roku 2019 należność w wysokości do
7% wartości sprzedaży. W przypadku nie-
rozliczenia się w ustalonym terminie 
z pobranych składek należność nie przy-
sługuje.

Uchwała nr 95/2018
W preliminarzach budżetowych Kół,
Rejonów i Społecznych Straży Rybackich
należy kierować się racjonalną gospodar-
ką finansową dostosowując wielkości
zaplanowanych środków na poszczególne
zadania i rodzaje wydatków do realnych
potrzeb, umożliwiających utrzymanie
samodzielności i równowagi finansowej. 
a/ Koła mają obowiązek przekazać prelimi-
narze budżetowe na rok 2019 do biura
Okręgu najpóźniej w terminie 20 dni przed
terminem zebrania sprawozdawczego
(lub sprawozdawczo-wyborczego). 
b/ Zarząd Okręgu upoważnia Dyrektora 
i Główną Księgową do opiniowania naj-
później na 10 dni przed planowanym ter-
minem w/w zebrań opracowanych przez
Zarządy kół preliminarzy - przed ich
uchwaleniem na zebraniach kół. Niedo-
starczenie preliminarzy w ustalonym ter-
minie będzie skutkować ich nie zaopinio-
waniem przez biuro ZO. Preliminarze kół
zostaną przedłożone do zatwierdzenia
Zarządowi Okręgu. 
c/ Preliminarze Rad Rejonów i Społecznej
Straży Rybackiej, które należy złożyć do
zaopiniowania w biurze Okręgu do
31.12.2018r. – zostaną przyjęte do zatwier-
dzenia na posiedzeniu Zarządu Okręgu 
w m-cu lutym 2019 roku. 

Uchwała nr 96/2018
Zarząd Okręgu akceptuje przekazanie dla
Społecznej Straży Rybackiej 80% środ-
ków pozyskanych przez nie w roku 2018 
z tytułu dobrowolnego naprawienia szkody.

Uchwała nr 97/2018
Zarząd Okręgu upoważnia Prezesa i Dy-
rektora Biura Okręgu do prowadzenia roz-
mów z innymi Okręgami PZW w sprawie
ewentualnego zawarcia porozumień na
rok 2019 – zgodnie z obowiązującymi
przepisami, dotyczących wędkowania 
i przedstawienia wyników rozmów na naj-
bliższym posiedzeniu Prezydium lub
Zarządu Okręgu – do zatwierdzenia.

Uchwała nr 98/2018
Zarząd Okręgu podtrzymuje na rok 2019,
określone uchwałą nr 280/2012 ZO 
z 10.11.2012 r. zasady wypłacania kwot 
z tyt. tzw. kilometrówek. Wzór umowy o
używanie pojazdu do celów służbowych
na rok 2019 – w załączeniu.

Uchwała nr 99/2018
Zarząd Okręgu akceptuje na rok 2019:
a) zakres obowiązków nieetatowego /
społecznego Skarbnika wg załącznika nr 
1 i 2 do uchwały,
b) oświadczenie o odpowiedzialności
materialnej / odszkodowawczej wg załącz-
nika nr 3 i 4 do uchwały,
c) upoważnienie Zarządu Koła do pobra-
nia z Biura Okręgu składek członkowskich
ogólnozwiązkowych i składek członkow-
skich na ochronę i zagospodarowanie
wód – wg załącznika nr 5 do uchwały.

Uchwała nr 100/2018
1. Zarząd Okręgu postanawia przeprowa-
dzić indywidualną weryfikację Strażników
SSRyb za działalność w roku 2018, pod-
czas której należy uwzględnić m.in. pracę
poszczególnych Strażników, ich zaanga-
żowanie w dotychczasowej działalności 
i efekty kontroli ze wskazaniem ilość
spraw skierowanych do rzecznika dyscy-
plinarnego, Policji, Państwowej Straży
Rybackiej – w formie pisemnej dla każde-
go Strażnika osobno.
2. Weryfikację w terminie do 15 grudnia
2018 r. przeprowadzi komisja w składzie:
V-ce Prezes ds. ochrony wód, Przewodni-
czący Rady danego Rejonu, Główny Spe-
cjalista Biura Okręgu przy udziale Komen-
danta Powiatowego SSRyb i przedstawi-
ciela PSRyb.
3. Komisja przedstawi wynik weryfikacji
Zarządowi Okręgu na posiedzeniu 
w grudniu 2018 r.
4. Uchwala się następujący podział skła-
dek członkowskich na ochronę i zagospo-
darowanie wód na rok 2018 dla SSRyb.:
70 sztuk dla zweryfikowanych SSRyb. –
po 8,- zł ; 10 sztuk „ za szczególne zasługi
dla rozwoju wędkarstwa“ po 50,- zł; 20
sztuk składki ulgowej – po 196,- zł. 
W pierwszej kolejności uprawnionymi do
w/w pozwoleń są Społeczni Strażnicy,
którzy przeprowadzili powyżej 30 kontroli.
Dla 35 Strażników SSRyb, którzy przepro-
wadzili od 25 do 30 kontroli ustala się
uprawnienie do zakupu ulgowej składki
na ochronę i zagospodarowanie wód. 

Uchwała nr 101/2018
Zarząd Okręgu ustala na rok 2019
następujący podział składek na ochronę 

i zagospodarowanie wód – „ za zasługi dla
rozwoju wędkarstwa „ wg. stanu liczby
członków na 25.10.2018r.. Rejony otrzy-
mują do swojej dyspozycji 10 pozwoleń
na 1 000 członków, tj. Toruń 47; Grudziądz
22; Chełmża 7; Chełmno 12; Brodnica 20;
Łasin 9; Wąbrzeźno 8; Nowe Miasto 15;
Golub – Dobrzyń 8. 
Pozostałe zasady przyznawania w/w skła-
dek pozostają bez zmian. 

1. Podczas przyznawania w/w składek
należy kierować się zasługami danej
osoby dla Związku: Rejonu i Koła, 
a przede wszystkim winny one być przy-
znane osobom uczestniczącym w zarybie-
niach i osobom chroniącym narybek
wpuszczony do akwenów, społecznym
strażnikom ochrony wód, sędziom, orga-
nizatorom imprez\ sportowych i zawodów
towarzyskich, instruktorom pracującym 
z dziećmi i młodzieżą, aktywnym człon-
kom komisji rewizyjnej koła i komisji egza-
minacyjnych – działającym głównie spo-
łecznie, za konkretne zasługi 
2. Prezesi Kół na najbliższych zebraniach
sprawozdawczych poinformują jakie
osoby i za jakie zasługi otrzymały w/w
składki. 

Uchwała nr 102/2018
Zarząd Okręgu akceptuje zwołanie 
w miarę potrzeb w okresie listopad 2018r.
– styczeń 2019r. zebrań sprawozdawczo –
wyborczych w Kołach, celem przeprowa-
dzenia uzupełniających wyborów do
władz i organów Kół i Rejonów. 

Uchwała nr 103/2018
Zarząd Okręgu na wniosek zainteresowa-
nych przekazuje na okres do 31 marca
2021 roku n/w łowiska pod opiekę Kół,
pod warunkiem realizowania wszystkich
obowiązków i uprawnień zawartych w umo-
wie opiekuna łowiska. W przypadku nie
dotrzymania warunków umowy – zostaną
one rozwiązane. 
Jezioro Grodno gm. Chełmża – Koło Nr 3
„Policja i Rzemiosło” Toruń 
Jezioro Słupno, Handlowy Młyn – Koło
Miejskie Drwęca Golub – Dobrzyń 
Jezioro Grabowiec gm. Gruta – Koło
„OKOŃ” Grudziądz 
Jezioro Zamkowe, Frydek, Wieldządz,
Płużnica – Federacja Kół Wąbrzeźno 
Jezioro Dzikowo – Koło Skalar Toruń

Uchwała nr 104/2018
Zarząd Okręgu przyznaje odznakę
„Wzorowy Młody Wędkarz“ n/ w osobom: 
na wniosek Koła Miejskiego w Brodnicy
Mateuszowi Brzezińskiemu; 
na wniosek Rejonu Wąbrzeźno - członkom
szkółki wędkarskiej w Wąbrzeźnie: Izabeli
Paradowskiej, Szymonowi Paradowskie-
mu, Krzysztofowi Kotłowskiemu, Zuzan-
nie Świtalskiej, Wiktorowi Broda, Krystia-
nowi Banaś oraz członkom szkółki węd-
karskiej w Ryńsku: Danielowi Gajewskie-
mu, Janowi Guściora, Igorowi Tomaszew-
skiemu. 

Uchwała nr 105/2018
Zarząd Okręgu akceptuje PLAN PRACY
Zarządu Okręgu, jego Prezydium i Komisji
Zarządu Okręgu na rok 2019 – zgodnie 
z załącznikiem. 
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lp data Tematy - zagadnienia zebrania odpowiedzialny za
przygotowanie

materiałów

1 21.01.2019 1. Ustalenie zespołów OKR do badania rocznego sprawozdania finansowego OKR
godz. 10 Okręgu za 2018 r.
Biuro ZO 2. Ustalenie zasad kontroli bilansu  Okręgu za 2018 r. z-ca Przew. OKR
Toruń 3. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej. OKR

4. Informacja na temat poruszanych zagadnień na zebraniach sprawozdawczych OKR
kół.

5. Sprawy bieżące. OKR
Prezes Zarządu

2 14.02.2019 1. Omówienie wyników kontroli sprawozdania finansowego  i zatwierdzenie Prezes i  Dyrektor
godz. 10 protokołu. Biura 
Biuro ZO 2. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej z-ca Przew. OKR
Toruń 3. Sprawy bieżące. OKR

OKR

3 18.03.2019 1. Opracowanie informacji dla GKR dotyczącej pracy OKR w 2018 roku. Z-ca Przew. OKR
2. Zapoznanie się z preliminarzem Okręgu PZW w Toruniu na 2019 rok. Gł. Księgowa

Biuro ZO 3. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej OKR
Toruń 4. Sprawy bieżące. OKR

4 15.04.2019 1. Wyznaczenie członka OKR do inwentaryzacji znaków wartościowych w Okręgu OKR
godz. 10 2. Analiza zagadnień poruszanych w rocznych sprawozdaniach Komisji
Biuro ZO Rewizyjnych Kół. OKR
Toruń 3. Kontrola dokumentacji  finansowo-księgowej. OKR

4. Informacja na temat sposobu realizacji wniosków składanych  na zebraniach Dyr. Biura
sprawozdawczych kół

5. Sprawy bieżące. OKR

5 20.05.2019 1. Kontrola  Zakładu Gospodarki Rybacko-Wędkarskiej w Grzmięcy w zakresie OKR w zespołach
transportu, rozliczenie kilometrówek za 2018 r.

ZGRW 2. Informacja na temat wielkości rocznych zarybień , w tym zaawansowanie Kierownik ZGRW
Grzmięca zarybień wiosennych w porównaniu do roku ubiegłego.  

3. Sprawy bieżące OKR

6 17.06.2019 1. Wysłuchanie informacji na temat przeprowadzonej inwentaryzacji znaków Gł. Księgowa
wartościowych wg stanu na dzień 30.04.2019.

godz.10 2. Kontrola kosztów transportu, rozliczenia kilometrówek Okręgu za 2018r. V-ce Prezes 
Biuro ZO 3. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Przew. OKR
Toruń 4. Sprawy bieżące. OKR

7 29.08.2019 1. Kontrola kasy w Okręgu- omówienie wyników Gł. Księgowa
godz.10 2. Informacja na temat przychodów, kosztów i wydatków za I półrocze 2019 r. Gł. Księgowa
Biuro ZO w porównaniu z rokiem ubiegłym 
Toruń 3. Kontrola dokumentacji  finansowo-księgowej OKR

4. Sprawy bieżące. OKR

8 23.09.2019 1. Koszty funkcjonowania SSRyb. OKR
godz.10 2. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej OKR
Biuro ZO 3. Sprawy bieżące.
Toruń

9 21.10.2019 1. Kontrola ośrodków zarybieniowych w Osieku i Montowie OKR
godz. 9 2. Omówienie wyników kontroli przeprowadzonych w ZGRW Grzmięca OKR i Kier. 

Ośrodka
Osiek 3. Sprawy bieżące. OKR
Montowo

10 18.11.2019 1. Ustalenie zadań do planu OKR na 2020 rok. OKR
godz. 10 2. Działalność sportowa Okręgu (analiza kosztów oraz sposób ich wydatkowania). v-ce Prezes ds. 

sportu
Biuro ZO 3. Wykorzystanie środków na diety i koszty podróży działaczy i pracowników za Gł. Księgowa
Toruń III kwartały w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

4. Kontrola dokumentacji  finansowo-księgowej OKR 
5. Sprawy bieżące OKR  

11 15/17.12.2019 1. Spotkanie z Zarządem Okręgu PZW podsumowujące pracę  w 2019 roku
2. Sprawy bieżące oraz ustalenie zadań pozaplanowych dla członków OKR. OKR

Plan pracy
Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZW w Toruniu na 2019 r.
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Koło Miejsce zebrania Data Godzina

REJON TORUŃ
PKP Róża Wiatrów, pl. św. Katarzyny 01.12.2018 10:00
Miejskie Klub Kameleon ul. Tuwima 02.12.2018 10:00
Rubinkowo Jantar, ul. Dziewulskiego 02.12.2018 9:00
SM Kopernik Restauracja Olimpia 02.12.2018 10:00
UMK Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32 07.12.2018 16:00
Na Skarpie Zajazd Jurand, ul. Gdańska 08.12.2018 16:00
Elana Kontakt Siedziba Koła, pl. Skarbka 4 08.12.2018 18:00
Lubicz Świetlica osiedlowa, ul. Rataja 8 08.12.2018 17:00
MSM Klub Kameleon, ul. Tuwima 9 08.12.2018 10:00
Zławieś Wielka Urząd Gminy Zławieś Wielka 09.12.2018 15:00
Policja i Rzemiosło Cech Rzemiosł, ul. św. Katarzyny 9/11 16.12.2018 10:00
Działkowiec Górsk Przedszkole Jagoda Górsk 05.01.2019 16:30
Skalar Klub Garnizonowy, ul. Prądzyńskiego 08.01.2019 17:00
Urząd Marszałkowski Urząd Marszałkowski, sala konferencyjna I piętro (patio) 08.01.2019 16:00

REJON GRUDZIĄDZ
Hydro-Vacuum NOT, ul. Piłsudskiego 20 02.12.2018 9:00
Perkoz Klub Garnizonowy 08.12.2018 16:30
Karaś Bar Zacisze ul. Narutowicza 09.12.2018 9:00
Koło Wojskowe przy CSLog Klub Garnizonowy, ul. 6-go marca 09.12.2018 10:00
Okoń Klub Akcent 09.12.2018 10:00
Leszcz „U Magdy” ul. Sikorskiego 26/28 09.12.2018 10:00
Miejskie Marina Grudziądz 05.01.2019 10:00
Unia Działki Agromet „Unia” ul. Chełmińska 06.01.2019 10:00

REJON CHEŁMNO
Lisewo Sala sesyjna Urzędu Gminy 18.11.2018 12:00
Ursus Stołówka Ursusa 30.11.2018 14:00
Miejskie Urząd Miasta 01.12.2018 10:00
Papowo Biskupie GOK Papowo Biskupie 07.12.2018 17:00
Kijewo Królewskie OSP Kijewo Królewskie 08.12.2018 17:00
Record kasyno garnizonowe 09.12.2018 17:00
Unisław GOK Unisław 09.12.2018 13:00

REJON BRODNICA
Jabłonowo Pomorskie Dom Kultury 16.12.2018 15:00
Górzno Dom Kultury 16.12.2018 17:00
Miejskie Zespół Szkół Zawodowych 13.01.2019 14:00
Polmo Polmo, ul. Lidzbarska 15 05.01.2019 10:00
Grążawy Urząd Gminy 06.01.2019 15:00
Wiarus Sala piekarni „Miś”, ul. Wyspiańskiego 11.01.2019 16:30

REJON ŁASIN
Miejskie GOK Łasin 01.12.2018 16:00
Radzyń Chełmiński OSP Radzyń Chełmiński 08.12.2018 17:00
Świecie n. Osą GOK Świecie n/ Osą 08.12.2018 15:30
CASUS Ośrodek Wypoczynkowy CASUS 09.12.2018 17:00
Rogóźno GOK Rogóźno 09.12.2018 15:00
Gruta Świetlica Mełno 28.12.2018 17:00

REJON CHEŁMŻA
Miejskie Siedziba Koła 24.11.2018 10:00
Cukrownia Robotniczy Dom Kultury Chełmża 12.01.2019 11:00

REJON WĄBRZEŹNO
Wędkarz przy Ergis Stanica wędkarska 30.11.2018 16:30
Miejskie Stanica wędkarska 09.12.2018 10:00
Płużnica Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 16.12.2018 9:00

REJON NOWE MIASTO LUB
Miejskie Dom Kultury 06.01.2019 9:00
Biskupiec Remiza OSP 06.01.2019 14:00

REJON GOLUB – DOBRZYŃ
Kowalewo Pomorskie Miejsko-Gminny Dom Kultury 02.12.2018 17:00
Miejskie Drwęca Urząd Miasta Golub-Dobrzyń 09.12.2018 10:00
Ciechocin Urząd Gminy Ciechocin 04.01.2019 17:00

TERMINY ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH W KOŁACH
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Plastik jest nieodłącznym towarzyszem nasze-
go życia codziennego i często nie wyobraża-
my sobie funkcjonowania bez udogodnień,
jakie zyskujemy używając plastikowych opa-
kowań i różnorodnych sprzętów. Plastik jest
wszechobecny i niestety coraz częściej staje
się stałym składnikiem naszego krajobrazu.
Pływające po powierzchni wody lub depo-
nowane w strefie przybrzeżnej wód kawałki
folii, butelki, czy też syntetyczne tkaniny nie
należą do rzadkości, zwłaszcza na terenach,
które są zurbanizowane lub/i wykorzystywa-
ne rekreacyjnie. Duża trwałość plastiku oraz
jego pływalność sprawiają, że tego typu
odpady mogą kumulować się w środowisku
wodnym w dużych ilościach, ponadto mogą
być rozprzestrzeniane przez wiatr i prądy
wody na znaczne odległości. Problem ten
jest szczególnie widoczny w środowisku
morskim. Badania prowadzone w ostatniej
dekadzie ujawniły, że plastik jest szeroko roz-
przestrzeniony w morzach i oceanach, a je-
go ilość drastycznie wzrosła od lat 60. XX
wieku. Szacuje się, że plastik stanowi od 60
do 80% odpadów znajdujących się środowi-
sku morskim i gromadzi się zarówno na
powierzchni oceanów, gdzie odpady plasti-
kowe tworzą wręcz pływające wyspy, jak 
i w toni wodnej oraz w osadach dennych.
Najwięcej odpadów plastikowych notuje się
w pobliżu dużych osiedli ludzkich i rejonów
atrakcyjnych turystycznie – w zatokach i mo-
rzach, które mają wysoce zurbanizowaną
linię brzegową. Plastik trafia do mórz i oce-
anów również wraz z wodami dopływa-
jących do nich rzek. Przykładowo, w au-
striackiej części Dunaju przez pewien czas
monitorowano ilość plastiku niesionego
przez wody rzeczne i obliczono, że w najgor-
szym scenariuszu Dunaj może oddawać do
Morza Czarnego 4,2 tony plastiku dziennie, 
a w skali rocznej – nawet 1500 ton. Znaczne
ilości plastiku mogą pochodzić też ze stat-
ków lub z rybołówstwa, bowiem sieci rybac-
kie często są wykonywane z syntetyków, 
a jeśli ulegną uszkodzeniu, często zostają 
w środowisku morskim.

W ostatnim czasie naukowcy szczególnie
dużo uwagi poświęcają tzw. mikroplastikowi,
który jest klasyfikowany jako fragmenty pla-
stiku o rozmiarach nie przekraczających 
5 mm. Znaczącym źródłem mikroplastiku
jest przemysł, w którym mają zastosowanie
prefabrykowane drobne granulaty, w posta-
ci pelletu plastikowego lub mikrogranulek 
o rozmiarach mniejszych niż 1 mm. Mikro-
granulki są częstym składnikiem kosmety-
ków, ponieważ są stosowane do produkcji
żelów do mycia twarzy lub past do zębów,
gdzie pełnią funkcję ścierające. Są też wyko-
rzystywane w kremach, ponieważ ich doda-
tek nadaje im gładkości i ułatwia ich rozpro-
wadzanie. Do mikroplastiku zaliczane są
również mikrowłókna pochodzące z tkanin
syntetycznych. Mikroplastik powstaje też 
z rozkładu większych odpadów plastiko-
wych, które dostają się do środowiska wod-
nego. Odpady te ulegają fragmentacji pod
wpływem wody i promieniowania słonecz-
nego. W efekcie mogą powstać cząsteczki
plastiku, które nie będą wykrywalne gołym
okiem (tzw. nanoplastik). Od prefabrykowa-
nych mikrogranulek, tego typu cząstki różnią
się tym, że zwykle posiadają nieregularne
kształty. Czas potrzebny do fragmentacji 
i rozkładu większych odpadów plastikowych
w środowisku wodnym jest trudny do okre-
ślenia. Niektóre rodzaje plastiku są degrado-
wane już w ciągu jednego roku po dostaniu
się do wody, ale w wielu przypadkach szacu-

je się, że rozpad plastiku może zająć lata, 
a nawet setki lat, w zależności od rodzaju
polimerów użytych do jego produkcji i ich
właściwości fizyczno-chemicznych. Chociaż
badania nad występowaniem mikroplastiku
dotyczą głównie wód morskich, istnieje
coraz więcej doniesień o tym, że również 
w wodach słodkich zanieczyszczenie drobną
frakcją plastiku może stanowić poważny pro-
blem.  Przykładowo, obecność mikroplastiku
stwierdzono w wodach Wielkich Jezior 
w Ameryce Północnej oraz w niektórych rze-
kach europejskich.

Odpady plastikowe, zwłaszcza te o mikro
rozmiarach, mogą stanowić poważne zagro-
żenie dla organizmów żywych.  W wodach
morskich udokumentowano do tej pory
wiele dowodów na to, że organizmy wodne
zaplątują się w plastikowe odpady o więk-
szych rozmiarach, a w przypadku mikropla-
stiku - połykają go i trawią. Zjawisko to doty-
czy różnych grup organizmów włączając 
w to ryby, żółwie, ptaki, ssaki morskie, 
a nawet drobne bezkręgowce. W różnych
badaniach laboratoryjnych potwierdzono, że
skorupiaki (np. planktonowa rozwielitka
Dapnia magna i kiełże), wieloszczety oraz
małże mogą trawić mikroplastik. Wiele 
z tych organizmów stanowi źródło pokarmu
dla większych drapieżników, co oznacza, że
mikroplastik przyswojony przez zwierzęta na
niższych poziomach troficznych będzie istot-
nie wpływał na kumulowanie się cząstek pla-
stiku na wyższych poziomach w sieci pokar-
mowej. Szczególnie dużo uwagi poświęcano
w badaniach rybom, ponieważ z powodu za-
nieczyszczenia plastikiem mogą cierpieć
gatunki ryb istotne z punktu widzenia gospo-
darki, co w efekcie może przełożyć się na
wymierne straty ekonomiczne. Według na-
ukowców, ryby zwykle przyswajają plastik 
w sposób przypadkowy, ale niektórzy bada-
cze sugerują, że połykają one plastik celowo,
ponieważ niektóre fragmenty tych odpadów
pod względem kształtu i koloru mogą przy-
pominać im cząsteczki pokarmu. Naukowcy,
którzy badali zawartość plastiku w przewo-
dach pokarmowych ryb z Morza Północnego
stwierdzili duże różnice w ilości przyswojo-
nego plastiku pomiędzy gatunkami. I tak naj-
częściej plastik był znajdowany w przewo-
dach pokarmowych dorsza pochodzącego 
z Kanału Angielskiego (u 13% badanych oso-
bników), w najmniejszych ilościach wy-
stępował zaś u śledzi (2%) i ostroboka (1%).
W innym badaniu prowadzonym w Kanale
Angielskim, wśród przeanalizowanych 504
ryb (były to m.in. takie gatunki jak witlinek,
ostrobok, karlik, lira) aż 36% z nich miało ele-
menty plastiku w przewodach pokarmo-
wych, najczęściej o rozmiarach 1-2 mm.
Głównie były to włókna (poliamidowe, akry-
lowe, sztuczny jedwab), które stanowiły nie-
mal 70% całkowitego mikroplastiku oraz
mikrogranulki (ok. 12%). Najczęściej kawałki
plastiku miały kolor czarny (przeszło 45%).

Wpływ mikroplastiku na organizmy może
być różnoraki. Mikroplastik, który trafia do
przewodu pokarmowego może zatrzymać
się w układzie pokarmowym i fizycznie go
zablokować lub okaleczyć. Szczególnie uci-
ążliwe mogą być mikrowłókna, które tworzą
splątane kłaczki i blokują możliwość przesu-
wania się treści pokarmowej. W niektórych
przypadkach obecność mikroplastiku w prze-
wodzie pokarmowym może dawać zwie-
rzętom złudne uczucie najedzenia, co 
w efekcie powoduje zmniejszone spożycie
odżywczego pokarmu. Niepokój badaczy

wzbudza również fakt, że mikroplastik może
ułatwiać transport zanieczyszczeń chemicz-
nych w organizmie. W plastiku mogą znaj-
dować się bowiem różne dodatki, które są
uwalniane podczas jego degradacji i mogą
być toksyczne dla organizmów. Wśród nich
można wymienić ftalany, bisfenol A, PCB,
czy pochodne polistyrenu. Przykładowo, bis-
fenol A (BPA) może oddziaływać na system
hormonalny i zaburzać reprodukcję mięcza-
ków, ryb, skorupiaków i owadów. U omułka
Mytilus edilus stwierdzano, że mikroplastik
powodował zmiany w tkankach, które wska-
zywały na istnienie przewlekłego stanu za-
palnego. Ponadto mikroplastik może absorbo-
wać na swojej powierzchni inne związki che-
miczne (np. PCB, DDT) oraz patogeny, które
także mogą być niebezpieczne dla organi-
zmów. Ciekawe są dane dotyczące mikroor-
ganizmów, które rozwijają się plastiku.
Podczas ekspozycji stałych obiektó w wodzie,
w tym plastiku, już w ciągu kilkunastu godzin
na ich powierzchni rozwija się tzw. biofilm,
który stanowi cienką warstewkę złożoną z ba-
kterii, pierwotniaków i glonów. Okazuje się,
że zespoły mikroorganizmów na powierzch-
ni plastiku mogą być bardzo zróżnicowane.
Co więcej, tworzą bardzo swoiste zgrupowa-
nia, które różnią się składem od mikroorga-
nizmów, które występują w otaczającej pla-
stik wodzie. Najczęściej w ich skład wchodzą
gatunki bakterii, które przyczyniają się do
degradacji węglowodorów i mogą być także
zaangażowane we proces fragmentacji i roz-
kładu plastiku. Wśród mikroflory na odpa-
dach plastikowych stwierdzano również
ludzkie patogeny, np. bakterie z rodzaju
Vibrio, które mogą stwarzać zagrożenie sani-
tarne.

Ograniczanie źródeł plastiku dopływającego
do wód jest koniecznością, tym bardziej, że
w tej chwili nie ma realnej możliwości, żeby
pozbyć się mikroplastiku, który już rozprze-
strzenił się w środowisku na dużą skalę: ani
poprzez przesiewanie piasku i osadów, czy
też poprzez filtrację wody. Jednakże w prak-
tyce kontrola nad tego typu zanieczyszcze-
niami jest niezwykle trudna, ponieważ
wymagałaby modyfikacji systemów produk-
cyjnych wielu zakładów oraz poważnych
zmian w naszym stylu życia. Istotna jest rów-
nież edukacja społeczeństwa na temat cyklu
życia odpadów plastikowych oraz możliwo-
ści korzystania z alternatywnych rozwiązań,
które będą mniej szkodliwe dla środowiska. 

Niewątpliwe, jest to jedno z największych
wyzwań, które czekają na nas w najbli-
ższym czasie. 

Dr Magdalena Czarnecka
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SPRZĄTANIE
DRWĘCY

Jesienne sprzątanie rzeki Drwęcy w tym
roku zostało zorganizowane 06.10.2018
przez firmę Spływy kajakowe ,,Korsarz“
Krzysztofa Wiśniewskiego oraz Polski
Związek Wędkarski Rejon Brodnica.
W sprzątaniu uczestniczyło 55 osób, węd-
karze z kół: Wiarus, Polmo, Koło Miejskie
w Brodnicy, Państwowa Straż Rybacka,
pracownicy IKEA Industry z Lubawy,
grupa eksploracyjna Stowarzyszenie

Eksploracyjno - Historyczne Ziemi
Michałowskiej „Cultura”, Klub Sportowy
„Magnes Neodymowy” z Ostródy
Sylwestra Pepela i ratownicy WOPR z
Brodnicy.
Śmieci zbierano z kajaków, a piesze patro-
le na odcinku most żelazny w Brodnicy -
Szabda prowadziła Joanna Rumińska.
Warto zaznaczyć, iż pierwszy raz przy
wsparciu grup eksploracyjnych sprzątali-
śmy także dno rzeki za pomocą magne-
sów neodymowych. Najbardziej zaśmie-
cone odcinki to ciągi przy ogródkach dzia-
łkowych, parking przy Biedronce na ul.
Mazurskiej, bulwar na ul. Sienkiewicza.

Zebraliśmy blisko 1,5 tony śmieci - naj-
częściej były to butelki, puszki po piwie i
innych napojach, doniczki, odpady mate-
riałów budowlanych. Śmieci było tyle, że
mimo poświęcenia uczestników znów nie
udało się wszystkiego zebrać.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom bio-
rącym udział w naszej akcji oraz Joannie
Kilian i Maciejowi Rżeńskiemu z Urzędu
Miasta za wsparcie organizacyjne,
Starostwu za worki i rękawice, Zakładowi
Usług Komunalnych za wywóz śmieci,
OSiR za udostępnienie miejsca do składo-
wania.

Organizatorzy

2 czerwca 2018r na jeziorze Niskie Brodno
odbyła wyjątkowa impreza wędkarska dla
dzieci „Międzynarodowy Dzień Dziecka”.
Impreza, jak co roku, cieszyła się olbrzy-
mim zainteresowaniem dzieci. Zgłosiło
się 63 dzieci. 

Wśród gości, pojawili się Starosta Brodni-
cki pan Piotr Boiński, Pana Burmistrza
reprezentował pan Maciej Rżeński, którzy
objęli patronat nad tą imprezą. 

Główną nagrodą za złowienie najwięcej
ryb był rower fundowany przez wielolet-
niego działacza koła Miejskiego oraz
Członka Zarządu PZW Okręgu Toruń kol.
Stefana Tomellę.

Wyniki zawodów
Dzieci do lat 10
1.Filip Badaczewski – 2350pkt
2.Korol Brzeziński – 2240pkt
3.Dorota Sadowska – 1930pkt

Dzieci 8-12lat
1.Dawid Badaczewski – 1480pkt
2.Maria Słomińska- 1400pkt
3.Julia Malinowska – 1200pkt

Młodzież - dzieci 13 – 16 lat
1.Kamil Malinowski – 1660pkt
2.Mateusz Wasilewski – 1535pkt
3.Jakub Pankowski -1415pkt

Główną nagrodę, którą wręczył funda-
tor, otrzymał Filip Badaczewski.

Puchary, dyplomy i medale wręczali Pan
Starosta, Macieja Rżeński, Kapitan
Sportowy PZW Brodnica Stefan Jani-
szewski oraz Prezesi i Kapitanowie Spor-
towi poszczególnych Kół Wędkarskich.
Tego dnia nie było przegranych. 
Pozostali zawodnicy zajęli ex-equo 4 miej-
sce i otrzymali upominki, statuetki i nagro-
dy. Szczególne podziękowania organiza-
torzy kierują do sponsorów, którzy wspar-
li inicjatywę. Specjalne podziękowania dla
kol. Roberta Bronskowskiego – który
pozyskał tak ich tak wielu. Już za rok kolej-
ne wędkarskie zawody z okazji Dnia
Dziecka! Okazja do rewanżu. Impreza jest
na stałe wpisała się w kalendarz
Brodnickich Kół Wędkarskich.

DZIEŃ DZIECKA w BRODNICY



1 stycznia to początek sezonu na trocie.

Zapraszamy wszystkich wędkarzy 
nad piękną Drwęcę.

Okresowe składki na ochronę 
i zagospodarowanie wód 
za wędkowanie dla członków PZW oraz opłaty 
za wędkowanie dla cudzoziemców i niezrzeszonych
można wykupić przez internet
www.pzw.torun.pl
zakładka „opłaty okresowe“
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Polskich i niemieckich wędkarzy łączy od wielu lat przyjazna
współpraca. W okresie europejskiego łączenia się narodów,
poszukiwania odpowiedzi na naglące pytania dotyczące teraźniej-
szości i przyszłości, wędkarze zorganizowani w swoich związkach,
chcą mieć swój wkład w skuteczne reprezentowanie interesów
wędkarstwa w celu zachowania i tworzenia  warunków do wyko-
nywania różnych  form wędkowania zgodnie z zasadami etyki
wędkarskiej oraz zachowania i pielęgnacji środowiska naturalnego
oraz  ochrony stanu zarybienia.
Ponad związkowe i ponad krajowe użytkowanie akwenów wędkar-
skich przez wydanie wspólnego uprawnienia do wędkowania two-
rzy warunki jeszcze ściślejszej współpracy. 
Realizując wyżej wymienione zamiary.
Krajowy związek wędkarski Brandenburg e.V. w DAV e.V., 
Krajowy związek wędkarski Mecklenburg – Vorpommern 
w VdSF e.V., 
PZW Toruń, PZW Bydgoszcz, PZW Białystok, PZW Elbląg, PZW
Gdańsk, PZW Gorzów Wielkopolski, PZW Jelenia Góra, PZW
Katowice, PZW Kielce, PZW Koszalin, PZW Lublin, PZW Opole,
PZW Okręg Nadnotecki – Piła, PZW Poznań, PZW Rzeszów, PZW
Radom, PZW Sieradz, PZW Szczecin, PZW Okręg Mazowiecki -
Warszawa, PZW Wrocław, PZW Zamość, PZW Zielona Góra oraz
Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach – reprezentowane
przez ZG PZW Warszawa zawierają następujące porozumienie.

§ 1
Przyznanie wspólnego uprawnienia do wędkowania
Sygnatariusze porozumienia  zobowiązują się uznawać członko-
stwo każdorazowo w innym związku oraz na życzenie wystawić
wspólne , międzynarodowe wynikające z niniejszego porozumie-
nia  uprawnienie do wędkowania dla akwenu  na swoim obszarze
działalności. Podstawą wydania uprawnienia do wędkowania są w
każdym wypadku.
1. dowód tożsamości danej osoby, 
2. zaświadczenie aktualnego członkostwa we własnym

związku, 
3. karta wędkarska względnie potwierdzenie wniesienia

opłaty urzędowej (Fischerabgabe)
4 posiadanie związkowego uprawnienia  do wędkowania,

które obowiązuje na obszarze działalności  stron 
porozumienia. 

§ 2
Obszar obowiązywania

1. Ważność uprawnienia do wędkowania odnosi się do powierzch-
ni akwenu, do zarządzania którego jest uprawniony dany związek
wędkarski, powierzchnia ta musi zostać poznana przez związki
partnerskie na podstawie aktualnego spisu akwenów. Obowiązek
zaciągnięcia informacji należy do  uprawnionego do wędkowania. 
2. Na wodach salmonidów (wody górskie) LAV  Branden-burgia
mogą wędkować tylko osoby , które mają takie zezwolenie  we
własnym kraju. Za uprawnienie do wędkowania  na w/w wodach
pobierana jest dodatkowa opłata , która stanowi  50 % opłaty za
wędkowanie na wodach górskich  wnoszonej przez wędkarzy LAV
Brandenburgia w macierzystym Związku.

§ 3
Regulamin wędkarski 

Używanie uprawnienia do wędkowania można wykonywać   przy
uwzględnieniu krajowych i regionalnych zarządzeń oraz wewnętrz-
nych regulacjach danego związku. Obowiązek zacią-gnięcia infor-
macji o obowiązujących zarządzeniach należy do  wędkarza.
Naruszenie przepisów może skutkować definitywnym natychmia-
stowym odebraniem uprawnienia do wędkowania.

§ 4
Uprawnienie do wędkowania

Związki partnerskie mają obowiązek wydawać dwujęzyczne
uprawnienie do wędkowania. Jest ono ważne tylko w połączeniu 
z  dokumentem członkowskim związku ojczystego, który będzie
dokumentował wniesienie  pełnej składki rocznej.

§ 5
Przeprowadzenie dowodu

Uprawnienie do wędkowania musi posiadać właściwą numerację 
i być zarejestrowane – celem umożliwienia stwierdzenia wydania
uprawnienia do wędkowania. Dystrybucja/sprzedaż uprawnień do
wędkowania odbywa się przez biuro danego Związku/Okręgu.
Kupujący uprawnienie do wędkowania zostanie wpisany na listę z
podaniem nazwiska, adresu i związku. Przy sprzedaży uprawnienia

do wędkowania kupujący przedłoży ważne dokumenty członkow-
skie danego związku. Lista adresów oddziałów zostanie dołączona
do porozumienia. Koordynatorem porozumienia jest Okręg PZW
Toruń. Z tego tytułu przysługuje mu 10 % łącznych dochodów ze
sprzedaży uprawnień do wędkowania.

§ 6
Wpływy
Wpływy ze sprzedaży uprawnień do wędkowania dzieli się pomię-
dzy partnerów porozumienia  proporcjonalnie do sprzedaży
uprawnień polskim i niemieckim członkom związku. Dochody ze
sprzedaży  uprawnień niemieckim wędkarzom wpłyną do PZW,
dochody ze sprzedaży uprawnień polskim wędkarzom przysługują
LAV Brandenburg oraz LAV Mecklenburg – Vorpommern po 50%.

§7 
Przeznaczenie wpływów 
1. Członkowie porozumienia obu krajów  podczas spotkania rozli-
czeniowego odbywającego się co dwa lata podejmą każdorazowo
decyzję o podziale i przeznaczeniu przyszłych, rocznych wpływów
za uprawnienia do wędkowania sprzedane w roku następnym. 
W pierwszej kolejności wpływy ze sprzedaży powinny zostać prze-
znaczone na zarybienia oraz wspólne programy ochronne ichtio-
fauny.  
2. Strona polska ustala podział swoich wpływów za uprawnienia
do wędkowania w następujący sposób: 
Zarządy Okręgów Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Jelenia Góra 
i Zielona Góra otrzymują swój udział proporcjonalnie do
powierzchni swoich wód przy zastosowaniu współczynnika 1,3. 
w przypadku Zarządów Okręgów Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Piła,
Wrocław, Katowice Lublin, Rzeszów oraz Gospodarstwo Rybackie
PZW w Suwałkach zostanie zastosowany współczynnik 1,0. 

§ 8 
Kształtowanie ceny

1. W celu włączenia możliwie jak najwięcej członków związków do
ponad granicznego wędkowania, w celu popierania turystyki, umo-
żliwienia osobistego poznawania się nad wodą, w celu przyczynie-
nia się do europejsko progresywnej atmo-sfery w krajach, wyma-
gane jest, aby ustalić umownie społecznie dostosowane ceny za
uprawnienie do wędkowania. 
2. Ceny będą uzgadniane pomiędzy związkami , na kolejne dwa
lata podczas spotkań rozliczeniowych.
3. Osoby, które nie są zorganizowane w LAVB w DAV e.V. lub LAV
MP w VDSF e.V. płacą za roczne zezwolenie na wędkowanie co
najmniej 125 €. 

§ 9
Okres obowiązywania porozumienia

1. Porozumienie  zostaje zawarte na okres 2 lat, poczynając od dnia
01.01.2013 roku, jako kontynuacja porozumienia  z roku 2001. 
Porozumienie jest  automatycznie przedłużane o kolejny rok, jeże-
li nie nastąpi pisemne wypowiedzenie porozumienia przez jedną
ze stron z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia
przed końcem roku kalendarzowego. 
2. Stronom porozumienia  przysługuje  prawo do wypowiedzenia
porozumienia, jeżeli zmiana krajowego ustawodawstwa uniemożli-
wi dalsze kontynuowanie porozumienia.

§ 10
Inne ustalenia 

1. Niniejsze porozumienie  może zostać poszerzone przez inne jed-
nostki organizacyjne związków. Poszerzenie jest zależne od zgody
wszystkich uczestników porozumienia . 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej. 
3. Nieskuteczność ( nieobowiązywanie ) pojedynczych regulacji
Porozumienia nie ma wpływu na skuteczność pozostałych regula-
cji ( postanowień ) Porozumienia. Wszystkie strony Porozumienia
zobowiązują się już teraz, aby niezwłocznie wprowadzić w polityce
Związku skuteczne regulacje prawne, które będą zbliżone do obec-
nie nieskutecznych (nieobowiązujących) regulacji obowiązujących.
To samo obowiązuje w przypadku , gdy porozumienie zawiera lukę
prawną. 
4. Niniejsze porozumienie zostało spisane w języku niemieckim 
i polskim oraz sporządzone w 15 egzemplarzach. 

Pasewalk, 22.11.2012 r. 



Die polnischen und deutschen Angler verbindet seit vielen Jahren
eine freundschaftliche Zusammenarbeit.
In der Zeit des europäischen Zusammenwachsens der Nationen,
des Suchens nach Antworten auf die drängenden Fragen der
Gegenwart und Zukunft, wollen die organisierten Angler ihren
Beitrag zu einer wirkungsvollen Interessenver-tretung leisten.
Dabei steht die Erhaltung und Schaffung der Voraussetzungen zur
Ausübung aller Formen des Angelns sowie die Bewahrung und
Pflege der Natur, insbesondere der Gewässer und Fischbestände
im Mittelpunkt ihres Wirkens.
Die verbands- und landesübergreifende Nutzung der Angel-
gewässer durch die Herausgabe einer gemeinsamen Angel-
berechtigung bildet dafür die Voraussetzung einer noch engeren
Zusammenarbeit.
Die oben genannten Vorsätze realisierend, schließen 
der Landesanglerverband Brandenburg e. V. im DAV e. V.
der Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern im VDSF e. V.
PZW Toruń, PZW Bydgoszcz, PZW Białystok, PZW Elbląg, PZW
Gdańsk, PZW Gorzów Wielkopolski, PZW Jelenia Góra, PZW
Katowice, PZW Kielce, PZW Koszalin, PZW Lublin, PZW Opole,
PZW Okręg Nadnotecki – Piła, PZW Poznań, PZW Rzeszów, PZW
Radom, PZW Sieradz, PZW Szczecin, PZW Okręg Mazowiecki -
Warszawa, PZW Wrocław, PZW Zamość, PZW Zielona Góra und
der Fischereibetrieb PZW Suwalki – repräsentiert von ZG PZW
Warszawa folgendes Abkommen.

§ 1
Vergabe der gemeinsamen Angelberechtigung
Die Unterzeichner des Abkommens verpflichten sich die
Mitgliedschaft im jeweilig anderen Verband anzuerkennen und auf
Wunsch die gemeinsame Angelberechtigung für die Gewässer
ihres Geschäftsbereiches auszustellen.
Grundlage für die Vergabe dieser Angelberechtigung sind in
jedem Fall:
1. Die Vorlage des Personalausweises.
2. Der Nachweis der aktuellen Mitgliedschaft im Verband am
Hauptwohnsitz.
3. Der Fischereischein bzw. der Nachweis der bezahlten
Fischereiabgabe.
4. Die Verbandsangelberechtigung, die im Geschäftsbereich des
jeweiligen Vertrags-partners gültig ist. 

§ 2
Geltungsbereich
Die Gültigkeit der Angelberechtigung bezieht sich auf die durch
den jeweiligen Verband verfügungsberechtigte Wasser-fläche, die
durch das aktuelle Gewässerverzeichnis den Partnerver-bänden
bekannt zu machen ist. Die Information-spflicht obliegt dem angel-
berechtigtem Gast. Salmonidenge-wässer sind nur unter den
Bedingungen beangelbar, wie sie für Perso-nen des jeweiligen
Landes gelten, die eine Angelberechtigung für diese Gewässer im
eigenen Land erworben haben. Für diese Salmonidenangelbe-
rechtigung wird ein 50% höherer Preis als für die
Angelberechtigung für allgemeine Angelgewässer erhoben.

§ 3
Angelordnung

Die Ausübung der Angelfischerei hat unter Beachtung der natio-
nalen und regionalen Bestimmungen sowie der verbandsinternen
Ordnungen des Gastlandes zu erfolgen. Die Informationspflicht
über gültige Bestimmungen liegt beim Gastangler.
Zuwiderhandlungen haben den sofortigen ersatzlosen Einzug der
Angelberechtigung zur möglichen Folge. 

§ 4
Angelberechtigung

Durch die Partnerverbände ist eine zweisprachige
Angelberechtigung herauszugeben. Sie ist nur in Verbindung mit
dem, die Bezahlung des vollen Jahresbeitrages nach-weisenden
Mitgliedsdokument,  des Heimatverbandes gültig.

§ 5
Nachweisführung

Die Nachweisführung über ausgegebene Angelberechtigun-gen
ist durch entsprechende
Registrierung und Nummerierung zu gewährleisten. Der Vertrieb
erfolgt durch die Geschäftsstellen der Verbände.
Die Käufer einer Angelberechtigung sind in einer Liste mit Name,
Anschrift und Verband zu erfassen. Beim Verkauf einer

Angelberechtigung müssen die gültigen Mitgliedsdokumente des
jeweiligen Verbandes durch den Käufer vorgelegt werden.  Eine
Anschriftenliste der Geschäftsstellen wird dem Abkommen als
Anlage hinzugefügt.
Die Funktion des Koordinators übernimmt der PZW Torun. Ihm
stehen dafür 10 % der
Gesamterlöse aus dem Verkauf der Angelberechtigungen zu.

§ 6
Einnahmen

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Angelberechtigungen wer-
den proportional des Verkaufs der Berechtigungen an polnische
und deutsche Verbandsmitglieder zwischen den Partnerverbänden
aufgeteilt. Erlöse aus dem Verkauf an deutsche Angler fließen den
PZW Verbänden zu. Erlöse die aus dem Verkauf an polnische
Angler resultieren, stehen dem LAVB Brandenburg und dem
Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern zu je 50 % zu.

§ 7
Verwendung der Einnahmen

1. Die Unterzeichner des Abkommens aus beiden Ländern ent-
scheiden alle 2 Jahre  während des Abrechnungstreffens darüber,
wofür die zukünftigen, jährlichen Einnahmen aus den verkauften
Angelberechtigungen im nächsten Jahr verwendet werden.
Vorrangig sollen die eingenommenen Mittel für Fischbesatz und
gemeinsame Programme zum Schutz der Ichthyofauna verwendet
werden.
2. Die polnische Seite teilt ihre Einnahmen für Angelberechti-gun-
gen wie folgt: PZW-Vorstände Szczecin, Gorzow Wlkp., Jelenia
Gora, Zielona Gora erhalten ihren Anteil proportional zu ihrer
Gewässerfläche unter Anwendung des Koeffizienten 1,3.P Z W -
Vorstände Torun, Bydgoszcz, Gdansk, Pila, Wroclaw, Katowice,
Lublin, Rzeszow und der Fischereibetrieb PZW Suwalki nach dem
Koeffizient 1,0.

§ 8
Preisgestaltung

1. Um möglichst viele Verbandsmitglieder in die grenzüberschre-
itende Angelei einzu-beziehen, damit den Tourismus zu fördern,
persönliches Kennenlernen am Gewässer zu ermöglichen, um zu
einer europaprogressiven Atmosphäre in den Ländern beizutra-
gen, macht es sich erforderlich, sozialverträglich angepasste Preise
für die Angelberechtigung festzulegen.
2. Die Preise werden während der gemeinsamen Treffen (für die
nächsten 2 Jahre) zwischen den Verbänden abgestimmt. 
3. Personen, die nicht dem Landesanglerverband Branden-burg
des DAV e. V. oder Landesanglerverband Mecklenburg-
Vorpommern des VDSF  e. V. angehören, zahlen für eine
Jahresangelgenehmigung mindestens 125 €.

§ 9
Gültigkeitsdauer des Abkommens

1. Das Abkommen wird für 2 Jahre abgeschlossen, beginnend mit
dem 01.01.2013. Es gilt als Fortführung des Vertrages aus dem
Jahr 2002 und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr,
wenn nicht mit einer Frist von 6 Monaten vor Abschluss des
Kalenderjahres die schriftliche Kündigung eines Partners erfolgt. 
2. Den Partnern steht ein außerordentliches Kündigungsrecht zu,
wenn durch Veränderung der nationalen Gesetzgebung eine
Weiterführung des Abkommens unmöglich wird.

§ 10
Sonstige Regelungen

1. Dieses Abkommen kann durch andere Organisationseinhe-iten
der Verbände erweitert werden. Die Erweiterung ist abhängig von
der Zustimmung aller Teilnehmer des Abkommens.
2. Alle Änderungen und Ergänzungen dieses Abkommens haben
schriftlich zu erfolgen.
3. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Abkom-mens
berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des
Abkommens nicht. Alle Partner verpflichten sich schon jetzt für
diesen Fall, unverzüglich eine rechtswirksame Regelung herbeizu-
führen, die dem verbandspolitisch gewolltem, der unwirk-samen
Regelung möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt, falls das
Abkommen eine Rechtslücke enthält.
4. Dieses Abkommen ist in deutscher und polnischer Sprache for-
muliert und in 15 Exemplaren ausgefertigt.

Pasewalk, 22.11.2012 r. 












