
15 września w Spale odbyły się tradycyjne, doroczne
Dożynki Prezydenckie. Toruński Okręg PZW był współorga-
nizatorem stoiska Federacji Organizacji Rybaków Śródlądo-
wych, na którym prezentowaliśmy nasze osiągnięcia. 

Stoisko odwiedziła Para Prezydencka: Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata
Kornhauser-Duda. 

Podczas Dożynek nasi przedstawiciele spotkali się
z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, panem Janem
Krzysztofem Ardanowskim. Przedstawiciele Federacji,
rozmawiali z Ministrem o skutkach suszy oraz o związanych
z tym zjawiskiem, problemach dla produkcji ryb łososiowa-
tych. t

Prezydent RP odwiedził nas
podczas Dożynek w Spale

Na fotografiach obok:  stoisko Federacji Organizacji Rybaków Śródlądowych
wzbudzało wielkie zainteresowanie widzów. 

Szczególnym powodzeniem cieszyły się prezentacje kulinarne. 
(fot. Jarosław Jaworski)

Para Prezydencka i prezes PZW w Toruniu Mirosław Purzycki na stoisku Federacji Organizacji Rybaków Śródlądowych (fot. Jarosław Jaworski)

Kolega Jacek Stefański złowił wielką rybę!

Na okładce tego numeru Naszych Wód możecie zobaczyć kolegę
Jacka Stefańskiego ze szczupakiem o długości 103 cm, którego
złowił 4 maja na zbiorniku Radziki Duże.
Ryba, pięknie wybarwiona z uwagi na bardzo czystą wodę, wzięła
na gumę savage gear cannibal plecionka 0,15 o wytrzymałości
13 kg. Po zmierzeniu, ryba została wypuszczona do wody. Zbiornik
w Radzikach, będący wyrobiskiem pożwirowym, jest dzierżawiony
przez PZW Toruniu i został udostępniony dla wędkarzy jesienią
2018. Występują tu szczupaki, duże okonie, sandacze, płoć, leszcz
i sum. W imieniu Naszych Wód gratulujemy połowu!
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Wykaz numerów telefonów komendan-
tów SSRyb i Inspektorów Straży

Ochrony Wód PZW

Brodnica  604  591 422
Chełmno 603  682 479

Golub-Dobr zyń 604 280 261
Grudz iądz 664 056 165

Nowe Mias to  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 Gr zmięca 600  976 245
Grupa Grudz iądz 664 056 165
ZGW-R Gr zmięca 56  493 91 49

NASZE WODY

Szanowne Koleżanki i Szanowni
Koledzy,

Wiosna i jesień w toruńskim Okręgu PZW upłynęła pod znakiem
ważnych decyzji, podejmowanych z uwagą i namysłem, zawsze
mających na celu rozwój wędkarstwa w naszym rejonie. 

Nastąpiło też wiele zmian. Nowym dyrektorem biura Okręgu został kole-
ga Mirosław Kozioł. Zastąpił na tym stanowisku koleżankę Grażynę
Dejewską, której chciałbym w tym miejscu podziękować za wieloletnią,
dobrą pracę na rzecz wędkarzy zrzeszonych w PZW Toruń.

Zarząd Okręgu podjął w październiku wiele istotnych uchwał. Ich treść
znajdziecie Państwo w tym numerze Naszych Wód. 

Z zadowoleniem mogę też poinformować, że w nowym parlamencie
RP, do którego wybory odbyły się 13 października tego roku, znaleźli
się wypróbowani przyjaciele wędkarstwa: Jan Krzysztof Ardanowski,
Ryszard Bober, Arkadiusz Myrcha i Tomasz Szymański. Wędkowanie
łączy ludzi wszystkich barw politycznych, dlatego jestem pewien, że
możemy liczyć na wsparcie tych parlamentarzystów.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski był
gościem posiedzenia Zarządu Okręgu PZW Toruń, które odbyło się
5 października w Wąbrzeźnie. W swoim przemówieniu przedstawił,
dobre dla wędkarzy, perspektywy na przyszłość. Rząd planuje urucho-
mienie dużych programów retencyjnych, dzięki którym podnoszony
będzie stan akwenów, także w naszym regionie.

Ale stoją przed nami także duże wyzwania. Długotrwała susza zagra-
ża poziomowi wód. Coraz groźniejszym zjawiskiem staje się przydu-
cha, której najbardziej niebezpieczny przypadek zanotowano na jezio-
rze Szynwałd. Korzystając z okazji, chcę podziękować za szybką
i sprawną pomoc w usuwaniu skutków przyduchy, członkom
Społecznych Straży Rybackich z Łasina i Szynwałdu oraz strażakom ze
Straży Pożarnej w Łasinie. 

Ten okres był dla nas także smutnym czasem. Swoje łowiska przenie-
śli daleko stąd nasi koledzy: Ryszard Berent, Antoni Laszuk, Bodgan
Czerner, Zbigniew Hejenkowski i Kazimierz Miszałkowski. Odszedł
od nas także wieloletni redaktor naczelny Naszych Wód, kolega
Andrzej Jabłoński. Cześć ich pamięci!

Chcę zarazem powitać Jarosława Jaworskiego, który od tego numeru
będzie kierować Naszymi Wodami.

Mirosław Purzycki, prezes Zarządu Okręgu PZW Toruń
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SPIS TREŚCI

2
Wywiad z Ministrem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Janem Krzysztofem
Ardanowskim

3 Fotoreportaż z obrad Zarządu
Okręgu PZW w Toruniu

5 Składki członkowskie na rok 2020

7 Zasady wędkowania na wodach
Okręgu w roku 2020

15 Wywiad z Dyrektorem biura
Okręgu, Mirosławem Koziołem

17 Uchwały Zarządu Okręgu PZW
w Toruniu

24 Plan pracy OKR na rok 2020

25 Plan pracy Zarządu Okręgu PZW
w Toruniu w roku 2020

26 Terminy zebrań sprawozdawczych

27
Pożegnania: Andrzej Jabłoński |
Przyjaciele wędkarzy w nowym,
polskim Parlamencie

28 Relacje z zawodów wędkarzy
- sportowców w Okręgu

29
Pół miliona złotych na inwestycje
w nasze wędkarstwo | Dzień Dziec-
ka w Okręgu

Otwieramy nasze łamy na Wasze propozycje i zdjęcia. Jeżeli udało Wam się
złowić „Wielką Rybę“, zrobiliście ciekawe zdjęcie podczas wędkowania lub
uchwyciliście piękno przyrody - wyślijcie do nas fotografię. 
Czekamy też na uwagi i propozycje. Piszcie, o czym chcielibyście przeczytać
w Naszych Wodach. Najciekawsze z nich na pewno doczekają się naszej
odpowiedzi.
Piszcie i informujcie nas o swojej pasji: naszewody2019@gmail.com

Z pozdrowieniami, redaktor naczelny Jarosław Jaworski

REDAGUJ Z NAMI NASZE WODY!
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NASZE WODY

Wędkarze są Strażnikami Przyrody

Min is te r R o ln ic twa  i R o z wo ju  W s i, Ja n  K rz y s z to f A rda n ows k i by l gośc ie m  Z a rz ądu  O k ręgu  P Z W  To ru ń, fo t. Ja ro s ła w Ja wo rs k i

Nowe zbiorniki wodne, podniesiony stan wody istniejących jezior i stawów, skon-
centrowanie nad maksymalnym zatrzymywaniem wody z opadów. To tylko część
planów wobec gospodarki wodnej w Polsce, jakie Minister Rolnictwa Jan Krzysztof
Ardanowski, przedstawił na spotkaniu prezydium toruńskiego Okręgu PZW
w Wąbrzeźnie. Ale co najważniejsze, minister widzi PZW w roli poważnego partne-
ra, konsultanta i - w pewnym sensie - koordynatora nadchodzących zmian w syste-
mie wód śródlądowych.
Nasze Wody: Panie ministrze, gości pan dziś na spotka-
niu wędkarzy. Czy wędkarstwo ma pozytywne znacze-
nie dla polskiego rolnictwa?

Jan Krzysztof Ardanowski: Podziwiam ludzi, którzy mają
pasję, a już zwłaszcza taką jak wędkarstwo. Traktuję węd-
karzy jako sojuszników, bardzo ważnych sojuszników
w ochronie przyrody. Polskie rolnictwo rozwija się bardzo
szybko. Przez wiele lat pojawiały się ze strony rolnictwa
różne zagrożenia dla wód śródlądowych. Zwłaszcza sto-
sowanie zbyt dużej ilości nawozów azotowych i fosforo-
wych, co powodowało zarastanie zbiorników. Ale to się
zmienia, bo modelem na jaki Polska teraz stawia jest rolnic-
two zrównoważone, także pod względem przyrodniczym.

Czyli jakie?

Takie, które rozwija się powiększając plony, ale nie szko-
dząc przy tym środowisku. Wg naszych założeń, rolnictwo
ma być naturalnym sojusznikiem wszystkich tych, którzy
pasjonują się przyrodą. Oczywiście wśród nich widzę dużą
rolę wędkarzy. 

Czekają nas duże zmiany w gospodarce wodnej. One są
po prostu konieczne, bo zmiany klimatu powodują zagro-
żenie postępującą suszą. W walce z nią dużym proble-
mem jest kwestia zatrzymywania wody z opadów.

W Polsce ogólna suma opadów spada nieznacznie, ale są
one nieregularne, rzadkie i gwałtowne. Przez to powodu-
ją zniszczenia w rolnictwie, a gleba nie pochłania gwał-
townie spadającej wody. Przez to spływa ona bezproduk-
tywnie do Bałtyku. Według szacunków, aż 90-93% wody
opadowej w Polsce spływa do morza, zamiast pozosta-
wać w glebie.

Czy czas już bić na alarm? Chyba, że macie już gotowy
plan przeciwdziałania?

Nie mam wątpliwości, że ta woda musi być zatrzymywa-
na. Do celów komunalnych, produkcyjnych, rekreacyj-
nych i do nawadniania w rolnictwie. Dlatego uruchomi-
my kilka dużych programów związanych z retencją.
Pierwszy rusza już w tym roku i jest dedykowany gospo-
darstwom. Jego celem jest stworzenie systemu pozwala-
jącego na zatrzymywanie wody na poziomie pojedyncze-
go gospodarstwa. 

Ale o wiele ważniejsza będzie tzw. „duża retencja”, która
uruchomiona zostanie w roku 2020 przez Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Powstaną
duże zbiorniki na rzekach, między innymi w Siarzewie koło
Ciechocinka. Zaplanowano też realizację dużego projektu
podpiętrzania poziomów wody na jeziorach i stawach.
Przeznaczymy na to aż 14 miliardów złotych! To ogromne
pieniądze.

NASZE WYWIADY
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Czy można te działania nazwać rozpoczęciem procesu
naprawiania polskiej gospodarki wodnej?

Myślę, że tak. Przez długie lata byliśmy przekonani, że
wody mamy pod dostatkiem, a nawet za dużo. Dlatego
w rolnictwie myślano bardziej o tym jak wszystko osu-
szać, a nie jak wodę zatrzymywać. To trzeba zmienić i my
zaczynamy ten proces. W związku z tym, zaczyna się też
dobry czas dla wędkarzy. Dobry, bo zbiorniki wodne - te
nowe, które będą powstawały i te, które będą powiększa-
ne czy pogłębiane - będą naturalnym środowiskiem dla
akwakultury. Miejscem wymarzonym do zarybiania i węd-
kowania. 

A przecież pozyskiwanie najwyższej jakości ryb jest rów-
nie ważne dla gospodarki, jak i dla… kuchni! Ryby w pol-
skiej tradycji kulinarnej zawsze odgrywały większą rolę,
niż bardzo popularna dzisiaj wieprzowina. Polska kuchnia
była wręcz oparta o ryby.

Wędkarze, czyli Strażnicy Przyrody

Brzmi bardzo obiecująco, ale gdzie pan minister widzi tu
rolę dla Polskiego Związku Wędkarskiego?

Upatruję roli PZW jako konsultanta i w pewnym sensie
koordynatora tych zmian, jakie będą na tych akwenach
zachodziły. Dlatego cieszę się, że mogę z waszym środo-
wiskiem współpracować. I nie tylko tutaj, w naszym
Okręgu. Spotykam się przecież z wędkarzami także na
światowych targach „Grune Woche” w Berlinie. 

Ale najważniejsze jest dla mnie to, że traktujecie mnie jako
swojego sprzymierzeńca i przyjaciela. Myślę, że naszym
wspólnym celem jest doprowadzenie do symbiozy pomię-
dzy rolnictwem, a przyrodą, której obrońcami są wędkarze.

A czy można powiedzieć, że wędkarstwo, takie jakie
reprezentuje PZW, to działanie proekologiczne? 

Oczywiście. Wędkarze są jakby strażnikami przyrody.
Tymi, którzy reagują na jej zaśmiecanie i niszczenie, na
nieprzemyślane wycinanie drzew nad brzegami, na zatru-
wanie cieków wodnych. Dzięki Wam informacje o tych
wydarzeniach szybko docierają do straży rybackich. To
jest bardzo ważne, dlatego uważam to co robi PZW
i ludzie zafascynowani wędkowaniem, za działalność
absolutnie proekologiczną i bardzo państwu potrzebną.

Morze Bałtyckie jest przełowione. Czy zarybianie jezior, jak
robi to PZW, daje nadzieję na powrót ryb na nasze stoły?

Nie ma innej drogi. Rzeczywiście Bałtyk jest przełowiony.
Polacy w minimalnym stopniu brali udział w ostatnich
latach w tych masowych połowach na Bałtyku. 

Natomiast, jeżeli chcemy odżywiać się zdrowo i chcemy,
by ryba wróciła na polskie stoły, to powstaje potrzeba
wykorzystania wszystkich zbiorników śródlądowych.
Ryby jeziorne, rzeczne, powinny zastąpić ryby morskie,
których zaczyna na świecie brakować. Naszą szansą jest
też intensywna hodowla. To także korzyść dla przyrody.

Woda - dobro narodowe

W Polsce jest zbyt mało wody. Jesteśmy jednym
z krajów europejskich o najmniejszych jej zasobach. Czy
można powiedzieć, że woda staje się dziś „dobrem
narodowym” Polski?

Może właśnie dlatego, że tej wody jest coraz mniej oraz
istnieje problem z jej zatrzymaniem, rzeczywiście staje się
ona „dobrem narodowym”. Nie będziemy w stanie rozwi-

jać gospodarki, a w szczególności rolnictwa, bez odpo-
wiedniej ilości wysokojakościowej wody. Dlatego progra-
my związane z jej zatrzymywaniem i racjonalnym wyko-
rzystaniem, są sprawą zasadniczą dla przyszłości polskie-
go rolnictwa. 

Będziemy działać, żeby nie „uczyć się na własnej skórze”,
tak jak zdarzyło się to Hiszpanom. Dość długo o wodę nie
dbali, a potem „pustynia zajrzała im w oczy” i musieli
budować za duże pieniądze systemy irygacyjno-nawod-
nieniowe. 

Trzeba nauczyć Polaków szanowania wody. Niech każdy,
kto uruchamia spłuczkę, odkręca kran albo bez opamię-
tania podlewa trawnik, wie, że szkodzi innym, bo tej
wody może dla nich zabraknąć.

Drwęca, rzeka którą kocham

Na koniec pytanie nieco osobiste. Jest pan „stąd”,
mieszka pan w Krobi koło Lubicza. Czy ma pan
w regionie jakieś ulubione miejsca nad jeziorami?

Najbardziej jestem związany z Drwęcą. Ona była granicz-
ną rzeką, rzeką która w historii Polski odegrała niesamo-
wicie ważną rolę. Mieszkam 400 metrów od niej i moje
gospodarstwo oraz rodzina korzysta z uroków tej rzeki. 

A co do jezior, to bardzo ciepło wspominam Jezioro
Steklińskie w Niedźwiedziu koło Kikoła. O ile się nie mylę
jest to trzecie pod względem głębokości jezioro w Polsce,
o czym mało kto wie. Co prawda na mapach widnieje
75 m głębokości, ale słyszałem, że przy średniowiecznym
grodzisku, jest nawet 100 metrów! 

Mam prywatne wspomnienia związane tym jeziorem, bo
nad nim upływało moje dzieciństwo. Notabene nazwa
„Steklińskie“ funkcjonuje dopiero od kilkudziesięciu lat.
W XIX wieku jezioro nosiło nazwę Głębokie, zapewne
z powodu wspomnianej głębi, jaka się w nim kryje.

Czuję też związek z maleńkim jeziorkiem Kodźbędź,
leżącym między Wolą, a Kikołem. Nazwa pochodzi z języ-
ka Prusów, a konkretnie - plemienia Jaćwingów.
To pokazuje jak bardzo nasz region był historycznie boga-
ty i zróżnicowany. I ślad po tym pozostał nawet
w nazwach jezior.
Dziękujemy za rozmowę. t

NASZE WODYNASZE WYWIADY
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5 października Zarząd Okręgu PZW w Toruniu spotkał się w Wąbrzeźnie, by podjąć uchwały ustalające zasady
wędkowania w 2020 roku. Wyniki pracy prezentujemy w tym numerze NW. Większość z Czytelników naszej gaze-
ty zapewne nie wie, jak gorąca atmosfera towarzyszy tym obradom. Nie ma się czemu dziwić, bo chodzi o pod-
jęcie jak najlepszych decyzji, które ułatwią życie wedkarzom. Nasze Wody specjalnie dla Was podejrzały obrady
okiem aparatu. Zobaczcie jak wygląda „czas decyzji“.

NASZE WODY

Czas decyzji. Tak obradował Yarząd
Okręgu PZW w Toruniu

4
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UCHWAŁY I PRZEPISY PZW TORUŃ

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r.

Uwaga:
1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW,
obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka.

Lp Treść Wysokość
kwotowa w zł

1. Składka członkowska 100,-  

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

50,-

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu
członkowskiego powyżej 10 lat

4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem
posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

3. 

Składka członkowska ulgowa 75%

25,-1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW 25,-

2) członka uczestnika PZW 0÷25,-

5. Legitymacja członkowska 5,-

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA
ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE
CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r.

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona
w PZW, może wędkować nieodpłatnie
w wodach PZW, ale tylko w ramach łowi-
ska i dziennego limitu swego opiekuna
i w jego obecności.
2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską
członka uczestnika uprawnionego do
swojego łowiska uiszcza młodzież do lat
16 w wysokości 25% wartości znaku
składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla
członka uczestnika w składce na ochronę 
i zagospodarowanie wód, ustalają na tere-
nie swego działania zarządy okręgów. 
3. Honorowi członkowie PZW zgodnie
z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni
ze świadczeń członkowskich za okazaniem
legitymacji nadającej tytuł członka hono-
rowego.
4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są
uprawnieni do 50% zniżki w składce
członkowskiej za okazaniem ważnej legity-
macji szkolnej lub studenckiej. 
5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu
odznaczeń honorowymi odznakami PZW,
ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1,
stosowane są po okazaniu legitymacji
potwierdzającej nadanie odznaczenia lub
wpisu do legitymacji członkowskiej.
6. Zasady stosowania ulg i zwolnień
w składce na ochronę i zagospodarowa-
nie wód oraz zasady wydawania zezwoleń
na amatorski połów ryb dla osób objętych
tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na
terenie swego działania zarządy okręgów. 
7. System ulg określony w załączniku
nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku
w którym ukończono określony wiek.
8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty
roczne za zezwolenie na amatorski połów
ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w
danym roku kalendarzowym, tj. od
dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
9. Składki członkowskie i opłaty od osób
niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

Opłaty okresowe i całoroczne dla niezrzeszonych i cudzoziemców na rok 2020
Opłaty okresowe 1 dzień 3 dni 7 dni

Na wszystkie wody Okręgu Toruń – (pełna) na wszyst-
kie sposoby i metody wędkowania 53,-zł 114,-zł 152,- zł

Na wszystkie wody Okręgu Toruń – (niepełna) na
wszystkie sposoby i metody wędkowania z wyłącze-

niem trollingu 
45,- zł 106,-zł 144,- zł

Opłata całoroczna:

1. Na wszystkie wody Okręgu Toruń na wszystkie
sposoby i metody wędkowania (pełna) 580,00 zł

2. Na rz. Wisła (1 łowisko) na wszystkie sposoby i
metody wędkowania (niepełna) 550,00 zł

3. Na 1 łowisko (bez rz. Wisły) na wszystkie sposo-
by i metody wędkowania (niepełna) 530,00 zł

Zostaw po sobie czystość!
Koleżanki i Koledzy. Miejsca, w któ-
rych wędkujecie są naszym wspól-
nym dobrem.

Każdy z Was chce przecież wypoczy-
wać na łonie czystej, nieskażonej
odpadkami przyrody. Zostawianie po
sobie śmieci nad brzegami naszych
jezior i rzek szkodzi nam wszystkim
i środowisku naturalnemu.

Posprzątaj po sobie. To małe
zadanie o wielkim znaczeniu dla
przyrody i nas samych. 
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Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód w 2020 roku

Składki  okresowe - dla członków PZW na rok 2020 1 dzień 3 dni 7 dni

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

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

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 dnia 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 potwierdzającej nadanie
odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej
b. posiadających udokumentowany 40-letni staż członkowski. Od 1.01.2019 roku, 40–letni staż członkowski ustala się na podstawie
karty ewidencyjnej członka PZW
c. powyżej 70-tego roku życia

Lp. Składki Składka 
podstawowa 

Składka
ulgowa 

1 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód - wszystkie wody
Okręgu Toruń, na wszystkie sposoby i metody wędkowania  295,- 196,-

r I rata (1.01 - 31.03) 200,-

r II rata (1.04 – 31.12.) 95,-

2
Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa  na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie
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 

8,- 

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

4

Składka członkowska uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody
Okręgu Toruń, na wszystkie  sposoby i metody wędkowania dla osób posiadających wykupio-

ną 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

2020 składkę na 1 łowisko bez rz. Wisły)  

100,- 56,-

5

Składka członkowska całoroczna niepełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód
na 1 łowisko (bez rz. Wisły) dla osoby, której współmałżonek ma wykupioną składkę

członkowską niepełną na ochronę i zagospodarowanie wód na 1 łowisko (bez rz. Wisły)
na wszystkie sposoby i metody wędkowania 

8,- 

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

7

Składka członkowska uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody
Okręgu Toruń, na wszystkie  sposoby i metody wędkowania dla osób posiadających wykupio-

ną składkę na rzekę 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 2020 składkę na Wisłę jako 1 łowisko) 

65,- 26,-

8
Składka członkowska całoroczna niepełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na

rz. Wisłę (1 łowisko) dla osoby, której współmałżonek ma wykupioną składkę członkowską niepełną
na ochronę i zagospodarowanie wód na rz. Wisłę na wszystkie sposoby i metody wędkowania

8,-

9
Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód na wody Okręgu
Toruń dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 16 – 24 roku życia na wszystkie spo-

soby i metody wędkowania
40,-

10 Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla
członka uczestnika na wszystkie sposoby i metody wędkowania 5,-

11

Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód za szcze-
gólne zasługi dla rozwoju wędkarstwa lub odznaczonego złotą odznaką PZW z wieńcami

na wszystkie sposoby i metody wędkowania, dla członków PZW – zweryfikowanych instrukto-
rów i nauczycieli pracujących z młodzieżą w roku poprzednim 

50,-

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

UCHWAŁY I PRZEPISY PZW TORUŃ
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ZASADY WĘDKOWANIA NA WODACH
PZW OKRĘGU TORUŃ w roku 2020

Uchwała nr 177/2019 z dn. 5.10.2019 r. oraz 194/2019 z dn. 28.10.2019 r.

1. Zasady wędkowania
1.1 Dozwolone metody połowu
1.1.1 Metoda gruntowo-spławikowa

1.1.1.1 Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolo-
ne jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną
jednym haczykiem z przynętą naturalną. 
1.1.1.2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną
ilość zanęt w danym łowisku.
1.1.1.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do
zachowania następujących minimalnych odstępów od innych
wędkujących:
a. łowiąc z brzegu - 10 m
b. między łodziami lub brodząc - 25 m
c. między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m

1.1.2. Metoda spinningowa
1.1.2.1. Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest
na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną
sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki.
W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodat-
kowych wskaźników brań instalowanych na lince.
1.1.2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest
do zachowania następujących minimalnych odstępów od
innych wędkujących:
a. łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m
b. łowiąc z łodzi - 50 m

1.1.3. Metoda trolingowa
1.1.3.1. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest
wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną
przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki, holowaną za
napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środ-
kiem pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przy-
nęt naturalnych. 
1.1.3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest
zachować minimalną odległość 50 m od innych wędkujących.

1.1.4. Metoda muchowa
1.1.4.1. Łowienie ryb metodą muchową dozwolone jest
na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek
o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż
dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy czym
każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, roz-
stawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła
o średnicy 30 mm. 
Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stoso-
wane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość
nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędzi-
ska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce mucho-
wej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obcią-
żenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej
i innych zastępujących ją przedmiotów.
1.1.4.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany
jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących:
a. z brzegu lub brodząc – 25 m
b. z łodzi – 50 m

1.1.5. Metoda podlodowa
1.1.5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż
mormyszka - dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku
połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki.
Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego kor-
pusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej
niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o poje-
dynczym ostrzu. 
1.1.5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie
większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie
mniejszą niż 1 m.

1.1.5.3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierz-
chu do świtu.
1.1.5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy
uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy prze-
chowywać w pojemnikach.
1.1.5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest
zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących.
1.1.5.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty.

1.2 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.

1.3 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 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.

1.4 Organiczenia na rzekach nizinnych (patrz: tabela 1)

1.5 Łowiska górskie
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.

1.6 Ograniczenia na rzekach górskich (patrz: tabela 2)

1.7. Na jeziorach
a. od 1.06 do 31.10 dopuszczalne jest wędkowanie ze środków
pływających w porze nocnej. Nie dotyczy jezior wyłączonych
całorocznie z wędkowania ze środków pływających. W pozo-
stałym okresie dopuszcza się wędkowanie ze środków pływa-
jących w porze dziennej od świtu do zmierzchu, czyli 1 godzi-
na 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 pływającymi przedmiotami 
d. zaleca się nie wypuszczanie złowionych wymiarowych
sumów do jezior.

1.8 Zakaz wędkowania z brzegu, cumowania łodzi, biwakowa-
nia, postoju samochodów i przyczep w miejscach do wodowa-
nia łodzi i czerpania wody.

UCHWAŁY I PRZEPISY PZW TORUŃ
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UCHWAŁY I PRZEPISY PZW TORUŃ

1.9 Zakaz wędkowania ze środków pływających na wszystkich rze-
kach Okręgu PZW Toruń, starorzeczach (łachach), dołach zalewo-
wych rzeki Wisły, Drwęcy, za wyjątkiem koryta głównego rzeki
Wisły, Portu Drzewnego i rzeki Skarlanki.

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

1.11 Zakaz wędkowania metodą spinningową i „na żywca”
w okresie od 1.01. do 30.04. na jeziorach, stawach, wyrobiskach
pożwirowych i starorzeczach rzek, dołach i łachach położonych
w międzywalu Wisły. 

1.12 Upoważnia się Prezesa Okręgu na wniosek Rady Rejonu
do wprowadzenia okresowych wyłączeń z wędkowania w okresie
2 tygodni od dnia zarybienia, wraz z poinformowaniem wędkarzy
o obowiązujących wyłączeniach m. in. poprzez zamieszczenie infor-
macji na stronie internetowej Okręgu, ogłoszenia prasowe.

1.13 Miejsce przeznaczone do połowu ryb przez osoby poruszające
się na wózku inwalidzkim objęte jest pierwszeństwem dostępu
dla tej osoby. Należy ustąpić bezwzględnie pierwszeństwa dostępu
do tego stanowiska przez innych wędkarzy.

1.14 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 poniższej
tabeli - obowiązują zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi z dn. 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz
warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów
żyjących w wodzie (Dz. U. nr 138 poz 1559 z późn. zmianami
(patrz tabela 3)

1.15 Rejestracja połowów ryb
Zgodnie z treścią ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia
24.09.2010r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Uchwałą
XXVII i XXXI Krajowego. Zjazdu Delegatów PZW wędkarz ma
obowiązek po wejściuna łowisko posiadania przy sobie reje-
stru połowów z wpisanym oznaczeniem łowiska (nazwa łowi-
ska) oraz daty wędkowania, który należy uzupełnić przed
zejściem z łowiska o liczbę i gatunki złowionych ryb.
Bezpośrednio po złowieniu istnieje obowiązek wpisania do
rejestru połowów przeznaczonych do zabrania: ryb łososio-
watych, szczupaka, sandacza i lipienia.
Dotyczy to także konkursów wędkarskich. Rejestr połowów
należy zwrócić podczas wykupu składki na ochronę i zago-
spodarowanie 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 skarbni-
ka/kasjera Koła.
Składkę na ochronę i zagospodarowanie wód skarbnik/kasjer
Koła powinien sprzedać po zdaniu rejestru połowów przez
osobę kupującą składki, za rok poprzedni.

8

Ograniczenia na rzekach nizinnych (tabela 1) 

1 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.

2
Wisła obwód nr 2 –

teren Portu
Drzewnego 

Cała powierzchnia wody wraz z tzw. szyjką i sta-
rorzeczem położonym na północ od portu - usta-
nowiony został obręb ochronny.

Od 01.01 do 31.03 - zakaz spinningowania i poło-
wu na żywca. Od 01.04 do 31.05 zakaz połowu
ryb (w tym okresie będą pozyskiwane tarlaki san-
dacza przez ZGW-R Grzmięca do produkcji mate-
riału zarybieniowego). Od 01.11. do 31.12. zakaz
wędkowania w części wschodniej od tzw. plaży
200 m w głąb Portu Drzewnego.

3 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 osła-
niającego basen portowy.

Zakaz amatorskiego połowu ryb od 01.11 do
31.05. z brzegu i z łodzi.

4 Wisła obwód nr 3

Na odcinku od śluzy (przepompowni) do mostu
drogowego w Chełmnie – 1 km prawego i lewe-
go brzegu (od 806,5 km do 807,5 km z biegiem
rzeki).

Od 15.03. do 31.05. 
*/ zakaz wędkowania (zarybienia smoltami troci i
łososia) 
*/ W przypadku przedłużenia terminu zarybień -
zakaz wędkowania może być przedłużony do 15.06

5 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 brze-
gowej 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 rybackiego rz. Wisła nr 2.

Zakaz połowu i posiadania troci i łososia w okre-
sie 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.

6 Wisła obwód nr 4 

Od rowu łączącego starorzecze z Wisłą 400 m
powyżej ujścia  rzeki Wdy do rowu łączącego sta-
rorzecze z Wisłą 500 m poniżej ujścia rzeki Wdy
i 100 m w głąb rzeki Wisły (lewy brzeg) 
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Ograniczenia na wodach górskich – rzekach (tabela 2) 

1 Drwęca

Od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do osi
podłużnej mostu autostrady A1 w miejscowości

Nowa Wieś wraz z dopływami. 

Dozwolone wędkowanie na przynęty sztuczne i roślinne
oraz metodą spinningową i muchową. Wędkowanie

zabronione od 1.10 do 31.12.

Od osi podłużnej mostu autostrady A1 w miej-
scowości 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 

Od młyna w Chełstach do jazu w m. Bratian

Dozwolone wędkowanie na przynęty sztuczne i roślinne
oraz metodą spławikową, spinningową i muchową.

Połów ryb metodą spinningową odbywa się przy użyciu
przynęt wyposażonych w pojedynczy, bezzadziorowy
lub pozbawiony zadziora haczyk lub kotwiczkę. Połów
ryb metodą muchową odbywa się przy użyciu much
zawiązanych 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 tylko

po istniejących ścieżkach.

Od jazu w m. Bratian do ujścia do Drwęcy Wędkowanie zabronione 

Od mostu w miejscowości  Chełsty do mostu w
miejscowości  Trzcin Zakaz zabierania i posiadania pstrąga

3

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 pojedynczy, bezzadziorowy

lub pozbawiony zadziora haczyk lub kotwiczkę.
Połów ryb metodą muchową odbywa się przy użyciu

much zawiązanych na bezzadziorowych lub pozbawio-
nych zadziora haczykach. Obowiązek posiadania pod-

czas 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.

4 Mątawa Nr 2 Od zastawki poniżej jeziora Mątasek do jeziora
Święte

Dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty
sztuczne metodą spinningową i muchową. Zakaz zbroje-

nia wędek w kulę wodną i spławik. 
Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12.

5

Struga Lubianka,
Zielona Struga,

Poburzanka,
Gizela, Sandela,

Groblica

Na całej długości

6 Brynica
Od źródeł do ujścia Strugi Górzanki

z wyłączeniem jezior Bryńskie Południowe
i Bryńskie Północne.

7 Pissa Nr 2 Od 50 m poniżej wypływu z jeziora Księte
do jej ujścia do rzeki Brynica

8 Górzanka Od 50 m poniżej wypływu z jeziora
Górznieńskiego do jej ujścia do rzeki Brynica  

9 Struga Lubicka Na całej długości

10 Ruziec nr 5 
Od mostu drogowego na trasie Golub-Dobrzyń
– Lipno w miejscowości Wygoda do ujścia do

rzeki Drwęca 

UCHWAŁY I PRZEPISY PZW TORUŃ
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UCHWAŁY I PRZEPISY PZW TORUŃ

Okresy i wymiary ochronne (tabela 3)

Gatunek Okres ochronny Wymiar ochronny Uwagi

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

Okoń od 1.04. do 30.04. do 18 cm i powyżej 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 powyżej 90 cm **/

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

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

Boleń od 1.01. do 30.04. do 50 cm **/

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

Sum od 1.01.do 31.05. do 70 cm Dobowy limit – 1 sztuka 

Karp do 30 cm **/

**/ Limit dobowy (od 0.00 – 24.00): troć, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń (łącznie) – 2 sztuki, lipień 3 sztuki, pstrąg potokowy
2 sztuki – łącznie obydwa gatunki – 3 szt.; na rzece WEL i dopływach: obowiązuje całkowity zakaz zabierania oraz posiadania lipie-
ni; certa – 5 sztuk; brzana, karp (łącznie) – 3 sztuki, pstrąg potokowy limit dobowy 1 sztuka (za wyjątkiem odcinka od mostu w miej-
scowości Chełsty do mostu w miejscowości Trzcin - gdzie obowiązuje całkowity zakaz zabierania i posiadania pstrąga).
Sum, troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń, lipień, pstrąg potokowy, brzana, karp, lin, certa, węgorz
- łączna liczba złowionych i zabranych z łowisk wymienionych ryb, nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby. 
Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.
Limity połowu nie dotyczą: amura, tołpygi, karasia srebrzystego, leszcza, pstraga tęczowego i pstrąga źródlanego. 

1.16 Trolling – dopuszczony na  akwenach powyżej 100 ha:
Bachotek, Wądzyń, Ciche, Głowin, Sosno Duże, Zbiczno,
Płowęż, Mlewiec, Łasin Duży, Nogat, Mełno, Rudnik, Goryń,
Trupel w m. Szwarcenowo, Radomno, Skarlin,
Łąkorz (Łąkorek), Partęczyny Wielkie, Długie, Chełmżyńskie,
Wieczno Północne (Bartoszewice), Wieczno Południowe oraz
na jeziorze Grodno gmina Chełmża i jeziorze Kamionki.

1.17 Ograniczenia obowiązujące na jeziorach, na których
rozgrywane są konkursy wędkarskie (patrz: tabela 4)

1.18 Terminy konkursów na wodach Rejonu ustala
Przewodniczący danego Rejonu.

1.19 Łowiska NO KILL - jezioro Retno
Regulamin łowiska NO KILL: zakaz zabierania i posiadania zło-
wionych ryb drapieżnych (szczupak, sandacz, okoń); obowi-
ązek używania haków bezzadziorowych; zakaz przechowywa-
nia złowionych ryb drapieżnych w siatkach oraz innych
pojemnikach; zakaz stosowania żywej i martwej ryby oraz ich
części jako przynęty; zakaz połowu okonia, szczupaka, sanda-
cza z pokrywy lodowej.

2.1 Inne (dodatkowe) ograniczenia na jeziorach
(tabela 5)

2.2. Na wniosek Okręgowego Kapitanatu Sportowego
- 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. 

3. Opłaty egzaminacyjne
3.1 W roku 2020 pozostają bez zmian zasady przeprowadzania

egzaminów na karty wędkarskie przez komisje egzaminacyjne działa-
jące 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 wyjąt-
kowych sytuacjach egzaminów na kartę wędkarską.

3.3 Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej określa rozpo-
rządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001r. w spra-
wie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli oraz innych organi-
zmów żyjących w wodzie (Dz. U. nr 138 poz. 1559 z późn. zmianami).

3.4 Opłaty egzaminacyjne: 30,00 zł – podstawowa  5,00 zł - ulgowa,
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 komi-
sja egzaminacyjna.

4. Sprzedaż składek członkowskich (inne)

Biuro Okręgu PZW w Toruniu oraz biuro ZGW-R Grzmięca 
w szczególnych przypadkach mają prawo do sprzedaży składek
członkowskich ogólnozwiązkowych i/lub składek członkowskich na
ochronę i zagospodarowanie 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 reje-
strem 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
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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 członkowskich
UWAGA: Wniesione składki i opłaty nie podlegają zwrotowi.

6.1 Składki członkowskie ogólnozwiązkowe oraz zakres i zasady
stosowania ulg i zwolnień w składce w roku 2020 – zgodnie
z Uchwałą nr 159/IX/2019 ZG PZW Warszawa z dnia 20.09.2019
roku w sprawie składki członkowskiej na 2020 r. oraz Uchwałą
nr 194/X/2019 ZG PZW Warszawa z dn. 25.10.2019 w sprawie
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale
nr 159/IX/2019 z dn. 20.09.2019.
Członek Związku ma obowiązek wnosić składkę członkowską
ogólnozwiązkową 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 2020 dla członka
zwyczajnego w wysokości 25,00 zł a dla członka uczestnika
12,00 zł lub 0,00 zł) oraz składkę członkowską ogólnozwiązkową.

6.2 Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód
można opłacać po wniesieniu składki członkowskiej ogólno-
związkowej.

6.3 Składki członkowskie ogólnozwiązkowe i składki członkow-
skie na ochronę i zagospodarowanie wód całoroczne - obejmu-
ją okres od 1.01.2020r. do 31.12.2020 r.

6.4 Istnieje możliwość wnoszenia składek członkowskich
na ochronę i zagospodarowanie wód, na wszystkie sposoby
i metody wędkowania w dwóch ratach. Wniesiona I rata (wraz ze
składką członkowską ogólnozwiązkową) upoważnia do wędko-
wania do 31 marca 2020r. Drugą ratę może wnieść jedynie czło-
nek posiadający opłaconą I ratę.

6.5 Istnieje możliwość wykupienia składki w wysokości:
a. składka podstawowa 100,- zł lub składka ulgowa 56,- zł dla
osoby posiadającej wcześniej wykupione jedno łowisko
na rok 2020 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,- zł lub składka ulgowa 26,- zł dla
osoby posiadającej wcześniej wykupioną rzekę Wisłę jako
jedno łowisko, na wszystkie sposoby i metody wędkowania,
a chcący wędkować na wszystkich wodach Okręgu, na

wszystkie sposoby i metody wędkowania.
6.5.1 Do ulgowych składek członkowskich całorocznych
na ochronę i zagospodarowanie wód.

1. osoby odznaczone złotą lub srebrną odznaką PZW 
2. osoby posiadające udokumentowany 40-letni staż człon-
kowski w PZW 
3. osoby powyżej 70-tego roku życia.

6.5.2 Dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych
od 16-tego do 24-tego roku życia składka członkowska
na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie metody
i sposoby wędkowania wynosi 40,00 zł. 
6.5.3 Młodzież ucząca się - członkowie uczestnicy PZW do lat
16-tu uiszczają składkę członkowską na ochronę i zagospoda-
rowanie wód zawierającej wszystkie metody i sposoby węd-
kowania w wysokości 5,00 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.
6.5.4. Młodzież ucząca się do lat 14-tu niezrzeszona w PZW
może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko
w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w cza-
sie jego obecności.
6.5.5. Osoba, której współmałżonek ma wykupioną składkę
członkowską ogólnozwiązkową oraz składkę członkowską
na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody
zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania na rok
2020 (295,00 zł), na jedno łowisko bez rzeki Wisły zawierającej
wszystkie metody i sposoby wędkowania (195,00 zł) lub
na rzekę Wisłę zawierającej wszystkie metody i sposoby węd-
kowania (230,00 zł) ma prawo po wykupieniu składki człon-
kowskiej ogólnozwiązkowej do wykupienia składki członkow-
skiej na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody
Okręgu Toruń zawierającej wszystkie metody i sposoby węd-
kowania o wartości 8,00 zł, na jedno łowisko bez rzeki Wisły
zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania o war-
tości 8,00 zł lub na rzekę Wisłę zawierającej wszystkie metody
i sposoby wędkowania o wartości 8,00 zł. Każda z w/w osób
ma prawo do wędkowania w ramach swojego łowiska i limitu. 

6.6 Członkowie PZW odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wieńca-
mi” składki członkowskie ogólnozwiązkowe oraz składki człon-
kowskie 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 metody i spo-
soby wędkowania.

UCHWAŁY I PRZEPISY PZW TORUŃ

Ograniczenia obowiązujące na jeziorach, na których rozgrywane są konkursy wędkarskie (tabela 4)
jezioro WIELKI GŁĘBOCZEK jezioro SZAŃCE  

Opiekun: Rejon BRODNICA Opiekun: Koło PKP Toruń 

1. Wolno wędkować w soboty i niedziele po południowej stro-
nie jeziora
2. Od 1.05. do 30.10. w soboty i niedziele po godzinie 8.00 do-
puszczone 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 domo-
czonej i przesianej do 2 litrów namoczonej na 1 turę na jedne-
go zawodnika. Zanęty zwierzęce, ziemia i glina bez ograniczeń. 
Na zawodach rangi mistrzowskiej obowiązuje regulamin zasad
organizacji sportu wędkarskiego.
4. Po zakończeniu zawodów – ryby żywe po zważeniu są wpu-
szczane do łowiska. 
5. Mocowanie środków pływających za zgodą KM Brodnica.

1. Od 1.04 do 30.09 w soboty i niedziele po godzinie 8.00 do-
puszczone powszechne wędkowanie pod warunkiem, że w tym
czasie nie odbywają się zawody wędkarskie.
2. Zakaz wędkowania ze środków pływających.Terminy konkur-
sów ustala Prezes Koła Osiedlowego PKP Toruń.
3. Ograniczenie do 2 litrów nawilżonej zanęty i przesianej na
dobę. 
Podczas konkursów wędkarskich – ograniczenie zanęty domo-
czonej i przesianej do 2 litrów namoczonej na 1 turę na jedne-
go zawodnika. Zanęty zwierzęce, ziemia i glina bez ograniczeń. 
Na zawodach rangi mistrzowskiej obowiązuje 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.
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UCHWAŁY I PRZEPISY PZW TORUŃ

Inne (dodatkowe) ograniczenia na jeziorach (tabela 5)

L.p.                                 Nazwa
łowiska Rejon Rodzaj ograniczenia 

1 Dzikowo Toruń Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. Zakaz połowu karpia z pokrywy lodowej.

2 Oszczywilk
w m. Gajewo 

Golub-
Dobrzyń

Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. Całoroczny całkowity zakaz węd-
kowania na tzw. cyplu tataraku od południowo – wschodniej strony jeziora naprzeciwko wyspy. 

3 Grabowiec Grudziądz Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. W okresie od 1.11. do 30.11.  łowi-
sko wyłączone z wędkowania 

4 Małe Czyste Chełmno

Łowisko wyłączone z wędkowania pod lodem za wyjątkiem części południowej od parku do końca
lasku modrzewiowego w prostej linii do przeciwległego brzegu, a także II części jeziora po drugiej

stronie szosy za kościołem; od 1.01. do 31.05 – wyłączone z wędkowania ze środków pływa-
jących. Zakaz wędkowania w obrębie kąpieliska, zakaz połowu uklei w zawodach za wyjątkiem

mistrzowskich i zawodów organizowanych przez Okręg dla młodzieży szkolonej. W trakcie wszyst-
kich 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 
Toruń Ograniczenie nęcenia do 3 kg suchej zanęty na dobę i do 3 litrów mokrej zanęty

w czasie zawodów. 

6 Płużnica Wąbrzeźno Od 1.01. do 30.04. wyłączone z wędkowania ze środków pływających.

7 Starogrodzkie Chełmno Od 15.05. do 31.08. – zakaz wędkowania z pomostów kąpieliska, miejsce wodowania łodzi
wędkarskich na tzw. plaży wojskowej.

8 Skąpe Grudziądz Dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających z wyłączeniem silników spalinowych. 

9 Józefowo Toruń Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. Zakaz wędkowania na całej stronie
południowej jeziora (od początku plaży do stanowiska nr 1 od strony północnej konkursowej).

10 Zbiornik
Nielbark

Nowe
Miasto

Całkowity zakaz wędkowania od 1 do 31 marca;
całoroczny zakaz wędkowania ze środków pływających. 

11 Papowo
Biskupie Chełmno Zakaz wprowadzania przyczep kempingowych na parking nad jeziorem.

12 Szczuka Brodnica Zakaz wywożenia zanęt i przynęt

13
Radziki

(wyrobisko
pożwirowe)

Golub-
Dobrzyń

1. Obowiązują zasady wędkowania zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz w
zasadach wędkowania obowiązujących w Okręgu PZW Toruń. 

2. Obowiązują limity i okresy ochronne oraz składki na wędkowanie Okręgu PZW w Toruniu.
3. Zakaz wędkowania ze środków pływających od 1.01 – 30.04. począwszy od 1 stycznia 2019 roku.

4. Zakaz biwakowania, plażowania i kąpieli.
5. Zakaz wstępu i wędkowania z wysp.

6. Zakaz połowu ryb 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 strefie eksploatacyjnej 
kruszywa, odprowadzania popłuczyn, dróg transportu i tras przenośników taśmowych

oraz na obszarze prowadzenia robót rekultywacyjnych.
11. Parkowanie pojazdów tylko w wyznaczonych miejscach.

12. Wszystkie osoby uprawnione (posiadające ważną kartę wędkarską i składkę na wędkowanie),
przebywające na terenie zakładu górniczego, obowiązuje stosowanie się do poleceń nadzoru

górniczego, a wszelkie nieprawidłowości i niebezpieczeństwa należy zgłaszać kierownictwu zakła-
du, 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 (tąpnięcia) dużych powierzchni terenu sztucznie usypanych brzegów

zbiornika

14 Kornatowo Chełmno
Od 1.01. do 31.05. 

Zakaz połowu metodą spinningową,  na martwą i żywą rybę i ich części oraz wędkowania
ze środków pływających. Zakaz parkowania przyczep kempingowych. 

12

NW-v8---14-11-2019:Copy of Str1-32.qxd  2019-11-14  09:44  Page 14



L.p. Nazwa łowiska Rejon Rodzaj ograniczenia (ciąg dalszy tabeli 5) 

15 Grodno, gm.
Chełmża Toruń

Od 1.01. do 31.05. zakaz połowu metodą spinningową, na martwą i żywą rybę oraz
ich części. Ograniczenie ilości przynęty stosowanej podczas zawodów do 1 kg

suchej zanęty spożywczej.

16

Rejon Łasin: Szynwałd, Święte
Od 1.01. do 31.05. zakaz połowu metodą spinningową, na martwą i żywą rybę oraz
ich części Rejon Nowe Miasto Lub.: Trupel

Rejon Wąbrzeźno: Sitno 

17

Rejon Brodnica: Gutowo, Staw Ceglana i
Ustronie (Cegielnia), Wichulec 

Łowiska całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających.

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),

Kociołek Duży, Kociołek Mały

Rejon Toruń: Górsk łącznie z działką nr
401, Kozielec

18

Rejon Łasin: Kuchnia

Od 1.01. do 31.05.
Zakaz połowu metodą spinningową, na martwą i żywą rybę i ich części oraz
wędkowania za środków pływających  

Rejon Golub-Dobrzyń: Owieczkowo 

Rejon Nowe Miasto: Goryń

Rejon Chełmno: Małe Czyste 

6.7 Członkowie PZW, którzy otrzymali pozwolenie „Za zasługi dla
rozwoju wędkarstwa” po wniesieniu składki członkowskiej ogólno-
związkowej oraz składki członkowskiej na ochronę i zagospodaro-
wanie wód zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania
w wysokości 50,00 zł, a zweryfikowani Strażnicy SSRyb. Okręgu
Toruń 8,00 zł – są uprawnieni do wędkowania na wodach użytko-
wanych przez Okręg PZW Toruń. Pozwolenia „Za zasługi dla rozwo-
ju wędkarstwa” Skarbnik Koła będzie odbierał w biurze Okręgu po
wcześniejszym przedstawieniu imiennej listy uprawnionych osób z
podaniem numerów ich kart wędkarskich. Skarbnik wydaje zainte-
resowanym w/w pozwolenie po uprzednim opłaceniu przez zainte-
resowanego w macierzystym Kole składki członkowskiej ogólno-
związkowej. Przyznanie tych ulg podlega wnikliwej analizie Rad
Rejonów. 

6.8 Osoby niezrzeszone w PZW mają prawo do wniesienia cało-
rocznej opłaty na wszystkie wody Okręgu Toruń na wszystkie meto-
dy i sposoby wędkowania (pełna) w wysokości 580,- zł, niepełnej na
rzekę Wisłę w wysokości 550,- zł lub niepełnej na 1 jezioro w wyso-
kości 530,- zł. Osoby niezrzeszone mają również możliwość wyku-
pienia opłat okresowych na 1, 3 i 7 dni.

6.9 Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód -
okresowe.

6.9.1 Za okres jednego dnia uważa się okres kolejnych 24 godzin.
Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód okre-
sowe 3-dniowe, 7-dniowe dotyczą kolejno następujących po
sobie dni.
6.9.2 Osoba sprzedająca składki członkowskie na ochronę i zago-
spodarowanie wód okresowe wpisuje: dzień, godzinę rozpo-
częcia wędkowania oraz dzień i godzinę zakończenia wędkowa-
nia.

PRZYKŁADY:
- wędkowanie na 1 dzień (jedną dobę): od dnia 21 maja
2020 r. godzina 16.01 do dnia 22 maja 2020 r. do godziny
16.00 lub dnia 21 maja 2020 r. od godziny 00.00 do godziny
24.00
- wędkowanie na 3 dni: od dnia 1 maja 2020 r. godzina
15.01 do dnia 4 maja 2020 r. do godziny 15.00 lub od dnia
1 maja 2020 r. godzina 00.00 do dnia 3 maja 2020 r. godzi-
na 24.00
- wędkowanie na 7 dni: od dnia 1 maja 2020 r. godzina
12.01 do dnia 8 maja 2020 r. do godziny 12.00 lub od dnia
1 maja 2020r. godzina 00.00 do dnia 7 maja 2020r. godzina
24.00.
6.9.3 
a. Dla członków PZW obowiązują składki członkowskie
na ochronę i zagospodarowanie wód (pełne) okresowe:
- na wody Okręgu upoważniają do wędkowania na wszyst-
kich wodach Okręgu, zawierają w sobie wszystkie metody
i sposoby wędkowania
- na wody Okręgu upoważniają do wędkowania na wszyst-
kich wodach Okręgu, na wszystkie sposoby i metody węd-
kowania z wyłączeniem trollingu. 
b. dla osób niezrzeszonych i cudzoziemców obowiązują
opłaty okresowe:
- na wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody
wędkowania
- na wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody
wędkowania z wyłączeniem trollingu 
6.9.4 Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie
wód okresowe dla członków PZW mogą opłacać tylko
osoby posiadające wykupioną, aktualną składkę członkow-
ską ogólnozwiązkową na rok 2020.

UCHWAŁY I PRZEPISY PZW TORUŃ
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6.9.5 Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie
wód okresowe na wędkowanie można wykupić w siedzibie
Okręgu w ZGW-R Grzmięca, niektórych Kołach PZW, stacjach
benzynowych, sklepach wędkarskich, ośrodkach turystycz-
nych, gospodarstwach agroturystycznych i innych,
z którymi zostaną zawarte stosowne umowy. Informacje
o punktach sprzedaży podane zostaną na stronie internetowej
Okręgu: www.pzw.torun.pl.
6.9.6 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 pierw-
szego dnia i godziny wędkowania - godzina zakończenia węd-
kowania jest wyliczana automatycznie), wniesieniu stosownej
opłaty na konto firmy PayU S.A.(firma zajmująca się płatno-
ściami 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 prze-
lewów 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 wędko-
wania bez posiadania podczas wędkowania zezwolenia wraz z
rejestrem, oraz dowodu zapłaty, które otrzymuje się podczas
wykupywania składek u skarbnika lub po zaksięgowaniu wpła-
ty – na adres e-mail. Członkowie PZW Okręgu Toruń chcąc
uczestniczyć w zawodach (konkursach) wędkarskich, zobowi-
ązani 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 ogólnozwiązkowej nie
upoważnia do wędkowania podczas zawodów (konkursów)
wędkarskich. Powyższa zasada dotyczy również innych wędka-
rzy rozgrywających – po uzyskaniu zgody - na wodach Okręgu
Toruń zawody wędkarskie.

7. Uwaga 
7.1 Osoba kupująca opłatę okresową na ochronę i zagospoda-
rowanie wód zobowiązana jest do legitymowania się podczas
jego zakupu kartą wędkarską, a w przypadku zakupu składek
członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód dla człon-
ków PZW, również legitymacją członkowską z wykupioną uprzed-
nio składką członkowską ogólnozwiązkową na rok 2020.

7.2 Zgodnie z uchwałą XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW
z 21.10.2017r. oraz Uchwałą nr 159/IX/2019 ZG PZW
z 20.09.2019r. oraz Uchwałą nr 194/X/2019 ZG PZW
z dn. 25.10.2019 r.

a. Członkowie PZW mają prawo do następujących ulg w skład-
ce członkowskiej ogólnozwiązkowej:
- młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat – 50% za okaza-
niem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
- mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu
członkowskiego w PZW powyżej 10 lat – 50%
- kobiety od 60 roku życia, 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 sta-
żem PZW, obowiązuje od 01.01.2018r. na podstawie karty ewi-
dencyjnej członka PZW (kartoteka członkowska). Obowiązek udo-
kumentowania 10-letniego stażu członkowskiego spoczywa na
członku PZW ubiegającym się o ulgę z tego tytułu.

b. Członkowie uczestnicy PZW do lat 16-tu mają prawo do
następujących ulg: w składce członkowskiej ogólnozwiązko-
wej – 75%.

c. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia skła-
dek członkowskich, z zachowaniem prawa do otrzymania
zezwoleń na amatorski 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 ciągu całego roku kalendarzowego, w którym osoba zain-
teresowana nabywa lub traci prawo do skorzystania z ulgi.

7.4 40-letni staż członkowski ustala się na podstawie karty ewi-
dencyjnej 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 legi-
tymacji szkolnej lub studenckiej.

7.6 Skarbnik ma obowiązek wpisania do „listy imiennej przy-
jętych składek…” numeru dokumentu (np. legitymacji szkolnej),
który potwierdza prawo do zastosowania ulgi w składce. 

7.7  Skarbnik ma obowiązek wpisania do „listy imiennej przy-
jętych składek….” w przypadku sprzedaży składek członkow-
skich na ochronę i zagospodarowanie 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 hono-
rowymi odznakami PZW stosowane są po okazaniu legitymacji
potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu o posiadanym
odznaczeniu do legitymacji 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 niezrzeszone w PZW), przestrzegające
obowiązujących zasad, po opłaceniu stosownych, obowiązu-
jących składek.

7.10 Wszystkie osoby chcące wykupić składkę członkowską na
ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2020 są zobowiązane
zdać rejestr połowów (znajdujący się w zezwoleniu na wędko-
wanie) za rok 2019 i pobrać taki rejestr (znajdujący się w zezwo-
leniu na wędkowanie) na rok 2020.

7.11 W przypadku stwierdzenia nie wpisania podczas sprzeda-
ży składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód
wszystkich wymaganych danych, a szczególnie nazwy łowiska
w zezwoleniu na wędkowanie na 1 łowisko, a także przy sprze-
daży składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie
wód okresowych – dat i godzin, osoba pełniąca obowiązki zwi-
ązane ze sprzedażą składek członkowskich ogólnozwiązkowych
i składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód
poniesie konsekwencje finansowe - zostanie obciążona równo-
wartością wadliwie wystawionych składek na ochronę i zago-
spodarowanie wód.

7.12 Wszystkich wędkujących obowiązuje przestrzeganie usta-
lonych Rozporządzeniem Wojewody kujawsko-pomorskiego /
Marszałka oraz Wojewody warmińsko-mazurskiego / Marszałka
obrębów ochronnych ryb, w tym zakazu wędkowania na jezio-
rach – 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 internetowej www.pzw.torun.pl
oraz w wykazie wód n/Okręgu na rok 2020.

Po więcej informacji zapraszamy na WWW.PZW.TORUN.PL

t
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NASZE WODY

Nasze Wody: Nowe stanowisko, nowe obowiązki. Boi się pan
trochę?

Mirosław Kozioł: Nie, nie boję się. Owszem, to duża zmiana w
stosunku do pracy, jaką poprzednio wykonywałem, bo mam tu
dużo więcej zadań, ale uczę się cały czas i idę do przodu.

Jakie są pańskie plany jako dyrektora. Co trzeba będzie wpro-
wadzić, zrobić, zmienić?

Są trzy najważniejsze, kluczowe zagadnienia dla naszego
Okręgu. Po pierwsze przedłużenie dzierżawy wód, na których
gospodarujemy. Dla nas to niezwykle istotne, bo mamy dużo
akwenów. Drugi punkt, to poprawa dostępności miejsc do węd-
kowania. Chodzi o plan budowy pomostów, slipów i stanowisk
wędkarskich. Trzecia sprawa, to maksymalne wykorzystanie
naszego własnego potencjału zarybiania.

Tutaj widzę ogromną rolę nowoczesnego ośrodka w Grzmięcy,
dzięki któremu możemy być znaczącym producentem narybku.
To ma też konkretny wymiar finansowy dla Okręgu i naszych
członków. Jak wielokrotnie podkreślał prezes Mirosław Purzycki,
pieniądze PZW Toruń, to pieniądze wszystkich wędkarzy nale-
żących do związku, pieniądze społeczne, a nie zarządu czy pre-
zesów kół. Dlatego stawiając na produkcję własnego narybku,
postępujemy gospodarnie, oszczędzamy środki Okręgu, bo
zamiast drogo kupować, produkujemy sami.

Nie boję się obowiązków

A plany „na teraz”, na „natychmiast”?

Chcemy skorzystać z programu rządowego wspierającego
budowę miejsc dostępowych dla łodzi rybackich i sprzętu węd-
karskiego. Duża część jezior nie ma infrastruktury, a to utrudnia
wędkowanie. Wędkarze nie mogą się zwodować, nie ma pomo-
stów, jeziora zarastają lub nie mają dostępu do wody. A my
przecież płacimy opłaty dzierżawne za te akweny! Tymczasem
bywa tak, że jezioro zarosło do tego stopnia, że z brzegu nie ma
możliwości wędkowania. To trzeba zmienić i plany ministerstwa
wychodzą nam naprzeciw.

A zagrożenia ekologiczne? Bo eutrofizacja postępuje
wszędzie, także na wodach w naszym Okręgu.

Na Pojezierzu Brodnickim mamy wody mniej podatne na degra-
dację, dlatego tam problem jest mniejszy. Niestety w pozostałej
części Okręgu, tam gdzie zlewnie jezior obejmują pola uprawne,
proces eutrofizacji postępuje szybko. To wypadkowa intensyw-
nego nawożenia w rolnictwie.

Poza tym w tym roku latem były bardzo wysokie temperatury
i w większej części jezior dochodziło do zakwitu wody. Są też
miejsca gdzie zakwit glonów wystąpił po raz pierwszy. 

Ponadto na dwóch jeziorach mieliśmy przyduchę. Na
Szynwałdzie bardzo dużą, wskutek której, 4.5 tony ryb musieli-
śmy poddać utylizacji. Druga pojawiła się na Papowie Biskupim,
ale ta na szczęście miała mniejszą skalę.

Słyszałem, że na Szynwałdzie odbyła się szybka i sprawna
akcja ratunkowa?

Tak, bardzo cieszymy się, że mogliśmy współpracować z burmi-
strzem Łasina oraz dwoma zastępami Ochotniczej Straży
Pożarnej z Szynwałdu i Łasina. Strażacy bardzo nam pomogli,
bo to jedno z tych jezior, na których nie ma bezpośredniego

Mirosław Kozioł, doświadczony wędkarz, samo-
rządowiec i społecznik, jest nowym Dyrektorem
Biura toruńskiego Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego. Rozmawiamy o tym, dlaczego nie
boi się nowych obowiązków, jakie szanse rozwoju
stoją przed toruńskim wędkarstwem i czy uda nam
się wyprodukować własny narybek sandacza.

NASZE WYWIADY
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NASZE WYWIADY

dostępu do linii brzegowej i musieliśmy wykorzystać łodzie, by
wybrać śnięte ryby z wody.

Wspomniał pan, że te wszystkie zjawiska mogą wynikać
z ogólnoświatowych zmian klimatu?

Zmiany niewątpliwie postępują. W tej chwili nie ma u nas na
przykład wystarczających opadów atmosferycznych. Ostatnie
dwa lata można by wręcz nazwać okresami suszy. A do tego
zimy są ciepłe i brakuje pokrywy śnieżnej, co też ma wpływ na
późniejsze obniżanie się poziomu wód. 

Szansę na poprawę widzę w programie „małej retencji”, który
chce wprowadzić ministerstwo rolnictwa. Według słów ministra,
Jana Krzysztofa Ardanowskiego, na ten cel zaplanowano aż 14
mld złotych. Poważnie myślimy nad wzięciem udziału w tym pro-
gramie.

Na czym ma polegać ta „mała retencja”?

„Duża retencja” ma obejmować wielkie rzeki, budowę obiektów
pietrzących wodę. „Mała” ma służyć poprawie stanu jezior.
Chcemy podwyższać poziom wody w jeziorach, ale na dzisiaj z
każdą taką operacją wiąże się konieczność pozyskania wielkiej
ilości zgód i zezwoleń. Mam nadzieję, że program „małej reten-
cji” ułatwi te formalności.

Nie mam wątpliwości, że to się uda, w końcu toruński Okręg
PZW jest jednym z najprężniej działających w Polsce.

Staramy się jak możemy, ale nie chciałbym sam oceniać własnej
pracy. Niech robią to wędkarze, bo dla nich pracujemy. Dla nas
priorytetem jest usuwanie najważniejszych zagrożeń dla wędko-
wania. Zlikwidowaliśmy na przykład połowy gospodarcze na
wodach PZW Toruń. Naszym zdaniem powodują one taką sytu-
ację, że wędkarze płacą, a rybacy zbierają plony. Dlatego na
wodach PZW w Toruniu odłowów gospodarczych nie będzie,
poza schodzącym węgorzem. Ale to także w minimalnych ilo-
ściach.

A jak wygląda sytuacja z zarybieniami? Mówił już pan o ośrod-
ku w Grzmięcej.

Zajmujemy się zarybieniami wieloma różnymi gatunkami, w tym
jednym z najtrudniejszych do pozyskania czyli jesiotrem. Co naj-
ważniejsze, sami produkujemy narybek jesiotra, dzięki czemu te
zarybienia nie pociągają za sobą dodatkowych kosztów dla
członków Związku.

W przyszłym roku rozpoczniemy produkcję materiału zarybienio-
wego sandacza. W tej chwili nasi ichtiolodzy pracują nad opra-
cowaniem własnej metody pozyskiwania narybku. To trudne, bo
ośrodki, które produkują narybek sandacza, nie zdradzają swoich
opatentowanych metod, ale mogę powiedzieć, że jesteśmy
coraz bliżej. 

Sandacz nie jest rybą rzadką, ale jesteśmy zobowiązani przez
operaty rybackie, do zarybiania akwenów tym gatunkiem.
Zarybiać musimy, ale jeżeli sami nie wyprodukujemy narybku, to
trzeba będzie go kupić. Dlatego właśnie, ze względu na interes
wędkarzy-członków PZW w Toruniu, chcemy produkować wła-
sny. Z jesiotrem daliśmy radę, z sandaczem też damy.

A czy u nas występuje również problem z kormoranami?

U nas najbardziej widać to na Wiśle. Tragedią są ciepłe zimy, bo
jeżeli rzeka nie zamarza, to kormorany bezproblemowo odnajdu-
ją miejsca, w których ryba gromadzi się, by przezimować. Wtedy
nawet kilkaset ptaków potrafi polować w jednym miejscu i zjadać
ilości ryb idące w tony. 

Jednakże kormoran jest wciąż pod ochroną i my musimy

postępować zgodnie z prawem. Niestety, w tym wypadku,
prawo ogranicza skutecznie nasze możliwości reagowania na to
zjawisko.

A jak wygląda kwestia zaśmiecania jezior?

Niestety, im łatwiej dojechać do brzegu, tym gorzej ze śmiecia-
mi. Zbyt wielu ludzi podjeżdża samochodami, robi grille i porzu-
ca śmieci po sobie. Puszki, odpadki, folie aluminiowe, plastiko-
we talerzyki. Czasem robią to też niestety wędkarze, zostawiając
pudełka po zanętach i butelki po napojach.

Oni nie rozumieją, że jeziora są naszym wspólnym dobrem?

Trudno mi powiedzieć, bo nie jestem przecież w ich skórze, ale
ja osobiście tego nie rozumiem i nie akceptuję. Swoje śmieci
zabieram ze sobą w torbie wędkarskiej. Staram się, by miejsce,
w którym wędkowałem zostawić w takim stanie, jaki zastałem.
A przecież butelki plastikowe nie rozłożą się i pozostaną w śro-
dowisku przez setki lat. Warto o tym pamiętać.

Zostawmy zagrożenia, przejdźmy do sukcesów. Jak postrzega
pan sport wędkarski w Okręgu?

Mamy bardzo mocną drużynę spinningową, rzutowcy także się
wyróżniają. Staramy się docierać z ideą sportu wędkarskiego do
szkół, ale to będzie wymagało dużej pracy. 

Młodych ludzi trzeba  przekonać do tego, że spokój jaki zdoby-
wa się wędkując, może być ciekawszy od nieustannie migające-
go ekranu. Wędkarstwo jest takim momentem wyciszenia,
wyłączenia z codziennego pędu.

Wie pan o tym z własnego doświadczenia?

Tak, jestem przecież wędkarzem od lat, kierowałem kołem  na
Rubinkowie, przez długi czas pracowałem społecznie. Dla mnie
wędkowanie to odpoczynek. Owszem, tak zwyczajnie czyli
fizycznie, po wędkowaniu człowiek jest zmęczony, ale psychicz-
nie to wielkie odprężenie. Zresztą co do zmęczenia fizycznego,
to można je nazwać „dobrym zmęczeniem”, które w rezultacie
także odpręża człowieka.

Wędkuję też sportowo. Startuję w zawodach, ale one przynoszą
inny rodzaj emocji. Muszę się przygotować, obmyślić taktykę,
bo jeżeli ktoś myśli, że sportowcy rzucają wędkę gdziekolwiek
i czekają, aż ryba sama przyjdzie, to się bardzo myli. Najlepsi
mają przygotowane skomplikowane strategie. Właśnie dlatego
wygrywają.

Wszystkie sprawy, o których pan mówi, wymagają współpra-
cy Związku z samorządami lokalnymi. Jak wygląda dziś ta
współpraca w naszym Okręgu?

Bardzo dobrze. Właściwie wszędzie działamy wspólniez samo-
rządowcami, a tam gdzie się pojawiamy, władze lokalne starają
się nawiązywać z nami współpracę. Inicjatywy wychodzą też
z naszej strony. Jesteśmy elastyczni i wspólnie podejmujemy
różne inwestycje. Przykładowo, kiedy samorząd chce zbudować
plażę nad jeziorem, którym zarządzamy, nie utrudniamy tego.
Dla nas plusem jest fakt lepszego zagospodarowania akwenu.

Zawsze patrzymy na cele nadrzędne PZW w Toruniu – dobro
wędkarzy oraz dobry stan wód, którymi zarządzamy.

Dziękujemy za rozmowę. t

REDAGUJ Z NAMI NASZE WODY!
Masz propozycję tematu, złowiłeś „wielką

rybę“ i zrobiłeś jej fotografię?
Pisz: naszewody2019@gmail.com
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Uchwały Zarządu Okręgu
PZW w Toruniu z dnia
16 lutego 2019 roku

Uchwała nr 115/2019
W sprawie: przekazania łowisk pod opiekę kół 
1. Na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW
z dnia 15.03.2017r. Zarząd Okręgu akceptu-
je uchwałę nr 25/2019 Prezydium
z 28.01.2019r. przekazując na wniosek zain-
teresowanych Kół na okres do dnia
31 marca 2021 roku n/ w łowiska pod opie-
kę kół pod warunkiem realizowania wszyst-
kich obowiązków i uprawnień zawartych
w umowie opiekuna łowiska. W przypadku
nie dotrzymania warunków umowy – zosta-
nie ona rozwiązana.
• Jezioro Wichulec – Koło nr 17 Polmo
Brodnica
• Jezioro Szczuka, Staw Ceglana i Staw
Cegielnia – Koło Miejskie Brodnica.
2. Zarząd Okręgu akceptując odstąpienie od
zasady określonej w uchwale nr 64 ZO z dn.
17.02.2010 roku - przekazuje na wniosek Koła
KOPERNIK w Toruniu na okres do dnia
31 grudnia 2021 roku jezioro Przydwórz pod
opiekę w/w Koła, pod warunkiem realizowa-
nia wszystkich obowiązków i uprawnień
zawartych w umowie opiekuna łowiska.
W przypadku nie dotrzymania warunków
umowy – zostanie ona rozwiązana.

Uchwała nr 116/2019 
W sprawie: odznaki Wzorowy Młody
Wędkarz.
Na podstawie §47 pkt 11 Statutu PZW
z dnia 15.03.2017r. Zarząd Okręgu akceptu-
je uchwałę nr 26/2019 Prezydium
z 28.01.2019r. przyznając odznakę
„Wzorowy Młody Wędkarz“ na wniosek
Koła RECORD w Chełmnie n/w osobom:
• Karolowi Chodkiewiczowi
• Szymonowi Rygielskiemu
• Kacprowi Sum 

Uchwała nr 117/ 2019 
W sprawie: zawarcia umowy dzierżawy 
1. Na podstawie § 47 pkt 13 Statutu PZW
z dnia 15.03.2017r. Zarząd Okręgu akceptu-
je uchwałę nr 27/2019 Prezydium
z 28.01.2019r. upoważniającą  Prezesa ZO
Mirosława Purzyckiego i członka Prezy-
dium ZO Czesława Atamańczuka do podpi-
sania ze  Skarbem Państwa reprezentowa-
nym przez Starostę Grudziądzkiego na
okres 5 lat umowy dzierżawy nieruchomo-
ści położonej w powiecie grudziądzkim,
działka nr 102 o pow. 2,8100 ha,
KW TO1U/00000687/0, Ws – jezioro
Szkolne w m. Szembruczek; 
• czynsz dzierżawny w stosunku rocznym
2 275,50 zł brutto waloryzowany wg wzrostu
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyj-
nych publikowanych przez Prezesa GUS.
• zarybienia
• wszystkie obciążenia publiczno-prawne

• kaucja w wysokości 400,- zł.
2. Zarząd Okręgu akceptuje treść w/w umowy,
która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 118/2019
W sprawie: zawarcia umowy dzierżawy
Na podstawie § 47 pkt 13 Statutu PZW
z dnia 15.03.2017. Zarządu Okręgu akcep-
tuje uchwałę nr 28/2019 Prezydium
z 28.01.2019r. upoważniającą  Prezesa ZO
Mirosława Purzyckiego i członka Prezy-
dium ZO Czesława Atamańczuka do podpi-
sania ze Skarbem Państwa reprezentowa-
nym przez Starostę Grudziądzkiego
na okres 5 lat  umowy dzierżawy nierucho-
mości położonej w powiecie grudziądzkim,
działka nr 52/1 o pow. 8,7500 ha KW
TO1U/00039623/6, Ws – jezioro Lniska Duże:
• czynsz dzierżawny w stosunku rocznym
9 348,- zł brutto waloryzowany wg wzrostu
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyj-
nych publikowanych przez Prezesa GUS.
• zarybienia 
• wszystkie obciążenia publiczno-prawne
• kaucja w wysokości 1 875,- zł
2. Zarząd Okręgu akceptuje treść w/w umowy,
która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 119/2019 
W sprawie: akceptacji planu pozysku tarla-
ków i odłowów 
Na podstawie § 47 pkt. 15 Statutu PZW
z dnia 15.03.2017r. Zarząd Okręgu akceptuje
plan pozysku tarlaków i odłowy z obwodów
rybackich użytkowanych przez Okręg PZW
Toruń w roku 2019 – zgodnie z załącznikiem.

Uchwała nr 120/2019
W sprawie: powołania Komisji 
Na podstawie § 47 pkt 12 Statutu PZW
z dnia 15.03.2017r.  Zarząd Okręgu powołu-
je Komisję oceny działalności Kół PZW
Okręgu Toruń za rok 2018 w składzie: 
r Przewodniczący: Ryszard Szkiłądź 
r Członkowie: Andrzej Duńczyk, Andrzej
Gładysz, Tadeusz Szczodrowski, Zbigniew
Tyde.

Uchwała nr 121/2019
W sprawie: likwidacji koła 
1. Zarząd Okręgu PZW w Toruniu zgodnie
z wnioskiem Koła, na podstawie § 47 pkt 9
Statutu PZW z dnia 15.03.2017r. likwiduje
z dniem 5 stycznia 2019 roku Koło PZW
nr 90 Działkowiec Górsk. 
2. Jednocześnie upoważnia Dyrektora
i Głównego Księgowego do podjęcia
wszelkich niezbędnych czynności z tym
związanych.

Uchwała nr 122/2019
W sprawie: budżetu Okręgu na rok 2019
Na podstawie § 47 pkt 7 Statutu PZW
z dnia 15.03.2017r. Zarząd Okręgu przyjmu-
je i zatwierdza preliminarz  budżetowy na
rok 2019 wykazujący:
1. Przychody: 7 621 681,00 zł
2. Koszty ogółem: 7 549 800,00 zł
3. Wynik finansowy dodatni: 71 881,00 zł

Uchwała nr 123/2019
W sprawie: preliminarzy budżetowych Kół
i Rejonów
1. Zarząd Okręgu PZW w Toruniu zatwier-
dza sprawdzone przez księgowość Biura
Okręgu preliminarze budżetowe na rok
2019 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
członków i przedstawienia propozycji na
posiedzeniach Rad Rejonów w m-cu
marcu 2019 r.
b. racjonalnej i oszczędnej gospodarki
finansami
c. na każdą wpłacaną gotówkę do Koła
(w tym wpłaty dobrowolne, darowizny
oraz inne wpływy gotówkowe) konieczne
jest wystawienie dowodu KP w bloczku
pobranym z biura Okręgu i ostemplowa-
nym pieczątką 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 zobowiązań,
zawieranie umów do wysokości środków
zatwierdzonych w budżecie Koła.

3. Wszelkie inne czynności, nie przewidzia-
ne w budżecie Koła oraz istotne zmiany
w trakcie trwania roku 2019 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 124/2019
W sprawie: podziału kosztów 
Zarząd Okręgu PZW w Toruniu zatwierdza na
rok 2019 podział kosztów ogólno-organiza-
cyjnych księgowanych na koncie 0/ na
poszczególne typy działalności statutowej.
W miesiącu sierpniu 2019 roku dokonana
zostanie analiza przychodów i kosztów
Okręgu za I półrocze 2019 roku.

Uchwała nr 125/2019
W sprawie: działalności sportowej
1. Zarząd Okręgu PZW w Toruniu uchwala

UCHWAŁY I PRZEPISY PZW TORUŃ

Podział kosztów ogólnoorganizacyjnych
(tabelka 1) 

rodzaj 
działalności

na działalność
Okręgu

na działal-
ność Kół

organizacyjna 25% 10%

sportowa 15% 10%

ochrona wód 15% 5%

zagospodaro-
wanie wód

15% 5%
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UCHWAŁY I PRZEPISY PZW TORUŃ

odpis ze składki członkowskiej z przezna-
czeniem na sport kwalifikowany w roku
2019 w wysokości 62 100,00 zł, z następu-
jącym podziałem (tabelka 2, poniżej)
2. Zobowiązuje się Okręgowy Kapitanat
Sportowy oraz Radę ds. Młodzieży do
podjęcia starań w celu pozyskania spon-
sorów na sfinansowanie działalności.
3. OKS dostosuje preliminarz budżetowy
OKS do uchwalonych wysokości kwot
w poszczególnych dyscyplinach.

Uchwała nr 126/2019
W sprawie: odznak honorowych PZW
W roku 2019 działaczom n/Okręgu przy-
sługuje 41 odznak honorowych PZW.
Zarząd Okręgu ustala ich podział
w następujący sposób
• Rejony - 24
• V-ce Prezesi  ds. Zagospodarowania
Wód, Ochrony Wód, Sportu – po 1
• Komisja Odznak - 14
Rejonowe Rady przedstawią Okręgowej
Komisji Odznak wnioski dotyczące kandy-
datów do odznak honorowych PZW
w ramach przyznanego limitu: Toruń 5;
Grudziądz 3; Chełmża 2; Chełmno 2;
Brodnica 3; Łasin 2; Wąbrzeźno 2; Nowe
Miasto Lubawskie 3; Golub-Dobrzyń 2.
Rejonowe Rady przekażą wnioski do biura
Okręgu w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 28 maja 2019r. do godziny 12:00.
Wszystkie złożone wnioski zawierające
dane niepełne, nieprawdziwe lub nie
wskazujące na konkretny wkład pracy
w działalności PZW oraz złożone na nieak-
tualnych drukach nie będą uwzględniane
przez Komisję.
Przyznane, a nie wykorzystane limity oraz
wnioski przekazane po terminie przechodzą
do dyspozycji Komisji Odznak, której posie-
dzenie odbędzie się w dniu 3 czerwca 2019
roku o godzinie 11:00 w biurze Okręgu.

Uchwała nr 127/2019
W sprawie: egzaminów na kartę wędkarską
Zarząd Okręgu akceptuje zwolnienie osób
zdających egzaminy celem uzyskania
karty wędkarskiej podczas organizowa-
nych w roku 2019 przez Koła i Rejony
zawodów i imprez z okazji Dnia Dziecka
z opłat egzaminacyjnych.

Uchwała nr 128 / 2019
W sprawie: odpisu aktualizującego
Na podstawie § 47 pkt 6 i 20 Statutu PZW

z dnia 15.03.2017r. Zarząd Okręgu uchwa-
la utworzenie odpisu aktualizującego, ob-
ciążającego wynik roku 2018 na należność
z tytułu wpłaconej zaliczki firmie Grabix
Food Rafał Piotrowski Nowogard na
zakup węgorza, zagrożonej nieściągalno-
ścią w wysokości 5.040,00 zł (słownie zło-
tych: pięć tysięcy czterdzieści 00/100)

Uchwała nr 129/2019
W sprawie: umowy dzierżawy terenu nad
jeziorem Dzikowo.
Na podstawie § 47 pkt 13 Statutu PZW
z dnia 15.03.2017r. Zarząd Okręgu akceptu-
je zawarcie umowy dzierżawy położonej
w Dzikowie działki nr 25/8 o pow. 0,1606 ha,
KW TO1T/00055030/9 z Panem Marianem
Łapickim zam. w Dzikowie - na okres od
1 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2033 roku,
określając czynsz dzierżawny w stosunku
rocznym 1 500,00 zł brutto waloryzowany
wg wzrostu wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych publikowanych przez
Prezesa GUS - zgodnie z treścią umowy sta-
nowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 130/2019 
W sprawie: zawarcia porozumień między-
okręgowych
Na podstawie §47 pkt 15 i 28 Statutu PZW
z dnia 15.03.2017r. Zarząd Okręgu akcep-
tuje zawarcie na rok 2019 Porozumień
w sprawie wzajemnego wędkowania
z Okręgami PZW: Białystok, Bydgoszcz,
Katowice, Legnica, Sieradz, Wałbrzych,
Wrocław. Porozumienia stanowią załącz-
nik do niniejszej uchwały.

Uchwały Zarządu
Okręgu PZW w
Toruniu z dnia 
27 maja 2019 roku

Uchwała nr 131/2019
w sprawie: opłat egzaminacyjnych 
Na podstawie §47 pkt. 10 Statutu PZW
z 15.03.2017 r., Zarząd Okręgu PZW w Toruniu
akceptuje uchwałę Prezydium ZO nr 30/2019
z 11.03.2019r. ustalającą wysokość opłaty
egzaminacyjnej dla osób posiadających nie-
aktualne karty wędkarskie tj. wydane do
31.01.1997r. w wysokości 1,- zł.

Uchwała nr 132/2019
w sprawie: wypłaty diet 
Na podstawie §47 pkt. 10 Statutu PZW
z 15.03.2017 r., Zarząd Okręgu PZW
w Toruniu:
1. akceptuje uchwałę Prezydium ZO
nr 31/2019 z 11.03.2019r. przyjmującą
uchwałę Prezydium ZG PZW nr 15/II/2019
z dnia 22.02.2019r. w sprawie uchylenia
uchwały ZO PZW w Toruniu nr 262/2016
z dnia 23.05.2016r. w części przyznania diet
dla członków niepełniących funkcji z wyboru.

2. uchyla uchwałę Zarządu Okręgu
nr 13/XII/2017 z dnia 10.04.2017 oraz
uchwałę nr 5/2017 dnia 26.06.2017r.

Uchwała nr 133/2019
w sprawie: podziału środków na działal-
ność z młodzieżą
Na podstawie §47 pkt. 10 Statutu PZW
z 15.03.2017 r., Zarząd Okręgu PZW
w Toruniu akceptuje uchwałę Prezydium
ZO nr 32/2019 z 29.04.2019r. ustalającą
zgodnie z wnioskiem Rady ds. Młodzieży
następujący podział środków z przezna-
czeniem na działalność z młodzieżą:

1. Młodzieżowy Halowy Turniej Wędkar-
ski 500,00 zł
2. Otwarte Zawody rzutowe (Turniej
Rzutowy) 500,00 zł
3. Okręgowe Zawody Spławikowe Dzieci
i Młodzieży (U12, U14, U16): 600,00 zł
4. Okręgowa Olimpiada Młodzieży
w sportach wędkarskich: 1.000,00 zł
5. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
w sportach wędkarskich (3 imprezy):
8.000,00 zł
6. Szkolenie instruktorów: 100,00 zł
7. Wyposażenie reprezentantów Okręgu
w sprzęt, zanęty i stroje U12, U14, U16
oraz materiały szkoleniowe: 2.000,00 zł
8. Inne zawody ogólnopolskie spławiko-
we: 1.000,00 zł
9. Rezerwa dla nowo powstających
szkółek: 300,00 zł
10. Dotacje dla szkółek: 11.950,00 zł
11. Zawody szkoleniowe (2 imprezy):
10.000,00 zł
12. Przewóz sprzętu i szkolenie rzutow-
ców w szkółkach: 400,00 zł
13. Udział w zawodach GP Polski mło-
dych rzutowców: 2.000,00 zł
14. Zawody spławikowe dla dzieci i mło-
dzieży strefy północno-zachodniej:
1.500,00 zł
Razem: 39.850,00 zł

Dotacje dla szkółek ekologiczno-wędkar-
skich działających w Okręgu w kwocie
11.950,00 zł zostaną przekazane do kół,
przy których działają szkółki (zgodnie
z załącznikiem do uchwały).
Środki mogą być przeznaczone na zakup
przez prowadzących szkółki sprzętu lub
zanęt wędkarskich oraz na opłaty wyjaz-
dów na imprezy organizowane przez
Okręg PZW Toruń (kserokopie rachunków
należy dołączyć do sprawozdań rocznych
z działalności szkółek).

Uchwała nr 134/2019
w sprawie: nadania uprawnień Młodzie-
żowego Instruktora Szkolenia
Na podstawie §47 pkt.17 w związku z §48
pkt. 2 Statutu PZW z 15.03.2017r. Zarząd
Okręgu  PZW w Toruniu akceptuje uchwa-
łę Prezydium nr 33/2019 z 29.04.2019r.
w sprawie nadania uprawnień młodzieżo-
wego Instruktora Szkolenia następującym
Kolegom: Piotr Panasiuk, Krzysztof Piekar-
czyk, Stanisław Welk, Kamil Żurawski, Jan
Piórkowski, Alina Banaś, Łukasz

Środki na sport kwalifikowany (tabelka 2) 

wędkarstwo kwota zł

spławikowe 10 400,00

spinningowe 14 800,00

rzutowe 20 700,00

morske 15 000,00

podlodowe 1 200,00
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Zaleśkiewicz, Beata Gajewska, Marcin
Kotłowski, Piotr Jankowski.

Uchwała nr 135/2019
w sprawie: dotacji na zakup powietrzno-wod-
nej pompy ciepła dla Ośrodka wylęgu i pod-
chowu jesiotra ostronosego w Grzmięcy.
Na podstawie §47 pkt. 10 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu PZW
w Toruniu akceptuje uchwałę  Prezydium
ZO nr 34/2019 z 29.04.2019r. dotyczącą
podpisania umowy o dotację na zakup
powietrzno-wodnej pompy ciepła dla
Ośrodka wylęgu i podchowu jesiotra
ostronosego w Grzmięcy. Całkowita war-
tość projektu 366.540,00 zł, przy udziale
dotacji 149 000,00 zł.

Uchwała nr 136/2019
w sprawie: dotacji na modernizację
wylęgarni w Ośrodku wylęgu i podchowu
jesiotra ostronosego w Grzmięcy.
Na podstawie §47 pkt. 10 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu PZW
w Toruniu akceptuje uchwałę nr 35/2019
Prezydium ZO  w sprawie  złożenie wnio-
sku na realizację operacji „Modernizacja
wylęgarni w m. Grzmięca na potrzeby
inkubacji ryb łososiowatych (łosoś atlan-
tycki, troć wędrowna, sieja i sielawa)”.
Całkowita wartość projektu 276.276,36 zł,
przy udziale dotacji 112.307,47 zł.

Uchwała nr 137/2019
w sprawie: umowy dzierżawy 
Na podstawie § 47 pkt.13 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu PZW
w Toruniu akceptuje  uchwałę nr 36/2019
Prezydium  ZO z 29.04.2019r. dotyczącą
podpisania umowy z Panem Pawłem
Kasiarz (zgodnie z załącznikiem) na dzie-
rżawę zbiornika wodnego Sztynwag
o pow. ca 7 ha, zawartą na okres
od 17.04.2019r. do 31.12.2024r. za kwotę
5 000,- zł brutto w stosunku rocznym.

Uchwała nr 138/2019
w sprawie: przekazania łowiska pod opiekę
Na podstawie §47 pkt. 15 Statutu PZW
z 15.03.2017 r., Zarząd Okręgu PZW
w Toruniu  na wniosek Koła nr 30 UNIA
w Grudziądzu przekazuje zbiornik SZTYN-
WAG pod opiekę Koła na okres do dnia
31.12.2024 roku, pod warunkiem realizo-
wania wszystkich obowiązków i upraw-
nień zawartych w umowie opiekuna łowi-
ska. W przypadku niedotrzymania warun-
ków umowy – zostanie ona rozwiązana.

Uchwała nr 139 / 2019 
w sprawie: odznaki „Wzorowy Młody
Wędkarz“
1. Na podstawie §47 pkt. 11 w związku
z §48 pkt. 2 Statutu PZW z 15.03.2017r.
Zarząd Okręgu PZW w Toruniu akceptuje
uchwałę Prezydium nr 37/2019
z 29.04.2019r. nadanie odznaki "Wzorowy
Młody Wędkarz“ na wniosek Koła
Miejskiego w Chełmnie n/w osobom:

Dominik Konopko, Szymon Złotowski,
Wiktor Złotowski.
2. Na podstawie §47 pkt. 11 Statutu PZW
z 15.03.2017 r., Zarząd Okręgu PZW w Toruniu
przyznaje Natalii Kozioł, Jakubowi Kozioł,
Stanisławowi Michalczyk - odznakę Wzorowy
Młody Wędkarz, na wniosek KM Łasin.

Uchwała nr 140/2019 
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finan-
sowego
Na podstawie §47 pkt. 6 Statutu PZW
z 15.03.2017r. Zarząd Okręgu PZW
w Toruniu przyjmuje i zatwierdza łączne
sprawozdanie finansowe Okręgu PZW
w Toruniu za rok 2018, na które składają się: 

1. zbiorczy bilans sporządzony na dzień
31 grudnia 2018 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę
10 295 727,52 zł.
2. zbiorczy rachunek zysków i strat za
okres od 1 stycznia 2018 roku do
31 grudnia 2018 roku wykazujący wynik
finansowy dodatni 374 978,31 zł.
3. informacja dodatkowa dotycząca bilansu.

Uchwała nr 141/2019
w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego 
Na podstawie §47 pkt. 6 i 10 Statutu PZW
z 15.03.2017r. Zarząd Okręgu PZW
w Toruniu w związku z zatwierdzeniem
sprawozdania finansowego za rok 2018 –
wynik finansowy za 2018 rok w kwocie
374 978,31 zł przeznacza się na fundusz
statutowy w ramach działalności organi-
zacyjnej w kwocie 356 440,79 zł, a wynik
na działalności sportowej w kwocie
18 537,52 zł na fundusz statutowy
w ramach działalności sportowej.
Wykonanie uchwały powierza się dyrekto-
rowi Biura Okręgu.

Uchwała nr 142/2019 
w sprawie: zawarcia porozumienia
międzyokręgowego
Na podstawie §47 pkt. 15 i 28 Statutu PZW
z 15.03.2017 r., Zarząd Okręgu PZW
w Toruniu akceptuje zawarcie na rok 2019
porozumienia w sprawie wzajemnego węd-
kowania z Nadnoteckim Okręgiem PZW
w Pile. Wykonanie uchwały powierza się
dyrektorowi biura Okręgu PZW w Toruniu.

Uchwała nr 143/2019
w sprawie: umowy dzierżawy
Na podstawie §47 pkt. 13 Statutu PZW
z 15.03.2017 r., Zarząd Okręgu PZW
w Toruniu uchyla uchwałę nr 129/2019 ZO
z dnia 16.02.2019r. w sprawie podpisania
umowy dzierżawy terenu nad jeziorem
Dzikowo z Panem Marianem Łapickim.

Uchwała nr 144/2019
w sprawie: przystąpienia do konkursu ofert
Na podstawie §47 pkt. 13 Statutu PZW
z 15.03.2017 r., Zarząd Okręgu PZW
w Toruniu akceptuje przystąpienie do kon-
kursu ofert ogłoszonego przez PGW Wody
Polskie – RZGW w Gdańsku na użytkowanie

obwodu rybackiego jeziora Szramowskiego
na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca.

Uchwała nr 145/2019 
w sprawie: zmiany składu komisji 
Na podstawie §47 pkt. 10 i 12 Statutu PZW
z 15.03.2017 r., Zarząd Okręgu PZW
w Toruniu na wniosek zainteresowanych
odwołuje ze składu Okręgowego
Kapitanatu Sportowego i Rady
ds. Młodzieży Kolegę Grzegorza Krauze –
przedstawiciela Rejonu Golub-Dobrzyń,
powołując w jego miejsce Kolegę
Sławomira Kamińskiego. 

Uchwała nr 146/2019 
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu
Organizacyjnego Biura Okręgu PZW w Toruniu 
Na podstawie §47 pkt. 10 Statutu PZW
z 15.03.2017r. Zarząd Okręgu PZW
w Toruniu uchwala:

1. Regulamin Organizacyjny Biura
Okręgu PZW w Toruniu, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały i nadzór nad
przestrzeganiem Regulaminu powierza
się Dyrektorowi Biura Okręgu.
3. Traci moc uchwała z dnia 3.02.1997
roku z późniejszymi zmianami w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyj-
nego Biura Okręgu.

Uchwała nr 147/2019 
w sprawie: gospodarki finansowej Koła
Rubinkowo.
Na podstawie §47 pkt. 10 i 19 Statutu PZW
z 15.03.2017r. Zarząd Okręgu PZW
w Toruniu akceptuje wydatkowanie przez
Koło Rubinkowo ze środków własnych
kwoty 2 400,- zł brutto na utwardzenie
drogi do jeziora Mlewieckiego.

Uchwała nr 148/2019 
w sprawie: przekazania terenu pod opiekę Koła 
Na podstawie §47 pkt. 10 i 19 Statutu PZW
z 15.03.2017r. Zarząd Okręgu PZW w Toruniu
powierza na okres do dnia 14 listopada 2023
roku administrowanie - użytkowanie części
działki nr 1/19 o powierzchni ok. 800 m2
(przylegającej do działki nr 1/1) nad jeziorem
Rudnik Kołu przy CSLog nr 32 w Grudziądzu,
zgodnie z pozytywną opinią Rejonu
Grudziądz.

Uchwała nr 149/2019 
w sprawie: rocznej oceny działalności Kół 
Na podstawie §47 pkt. 10 i 19 Statutu PZW
z 15.03.2017r. Zarząd Okręgu PZW
w Toruniu, w oparciu o protokół z posie-
dzenia Komisji ds. oceny działalności Kół
Okręgu Toruń za 2018 rok, Zarząd Okręgu:
1. Zatwierdza punktację rocznej oceny
działalności Kół za rok 2018 stanowiącą
załącznik do niniejszej uchwały (tabela),
zgodnie z którą najwięcej punktów uzyskały: 

A. Koła zrzeszające na koniec roku spra-
wozdawczego do 200 członków:
a. Koło Zławieś Wielka (99 punktów)
I miejsce 

UCHWAŁY I PRZEPISY PZW TORUŃ
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b. Koło Górzno (97 punktów) II miejsce
c. Koło przy Urzędzie Marszałkowskim
Toruń (84 punkty) III miejsce 
B. Koła zrzeszające na koniec roku spra-
wozdawczego powyżej 200 członków:
a. Koło Miejskie Wąbrzeźno (104 punkty)
I miejsce 
b. Koło Miejskie Nowe Miasto Lubawskie
(103 punkty) II miejsce
c. Koło Miejskie Łasin (101 punktów)
III miejsce

2. Zarządy Kół mogą się odwołać od treści
w/w punktu 1 w terminie do dnia 17.06.
2019r. do godziny 12:00.
3. Zarząd Okręgu upoważnia Prezydium
Zarządu Okręgu do podjęcia ostatecznej
decyzji w sprawie uchwały nr 149/2019.

Uchwała nr 150/2019
w sprawie: uznania 40-letniego stażu
członkowskiego
Na podstawie §47 pkt. 10 i 19 Statutu PZW
z 15.03.2017r. Zarząd Okręgu PZW
w Toruniu uznaje, że Kolega Henryk
Betcher posiada co najmniej 40-letni staż
w Polskim Związku Wędkarskim.

Uchwała nr 151/2019
w sprawie: podpisania umowy
Na podstawie §47 pkt. 13 i 23 Statutu PZW
z 15.03.2017r. Zarząd Okręgu PZW
w Toruniu akceptuje podpisanie Umowy
Konsorcjum z dnia 27.07.2017r. z aneksa-
mi z dnia 27.07.2017r. i z 08.05.2019r.
zawartej z Instytutem Rybactwa Śródlądo-
wego w Olsztynie, Ośrodkiem Zarybie-
niowym w Pasłęku i Ośrodkiem Zarybie-
niowym „Czarci Jar“ w Czarcim Jarze
w związku z realizacją projektu pod nazwą:
„Kompleksowe wykorzystanie oraz opty-
malizacja użycia energii odnawialnej
w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz
podchowu wylęgu i narybku, ze szczegól-
nym uwzględnieniem akwakultury środo-
wiskowej“.

Uchwała nr 152 / 2019
w sprawie: organizacji zawodów 
Na podstawie §47 pkt. 16, 28 Statutu PZW
z 15.03.2017r. Zarząd Okręgu PZW
w Toruniu akceptuje organizację przez
Okręg w dniach 5–7.06.2020r. międzyna-
rodowych zawodów wędkarskich z cyklu
Europatreff.

Uchwała nr 153/2019
w sprawie: remontu siedziby Koła
Miejskiego w Chełmnie
Na podstawie §47 pkt. 22 Statutu PZW
z 15.03.2017r. Zarząd Okręgu PZW
w Toruniu akceptuje potrzebę remontu sie-
dziby Koła Miejskiego w Chełmnie m. inny-
mi wymiana eternitu na dachu budynku. 

Uchwała nr 154/2019 
Na podstawie § 47 pkt. 25 Statutu PZW
z 15.03.2017r. Zarząd Okręgu PZW
w Toruniu przyjmuje do wiadomości  pismo
Pani Grażyny Dejewskiej i na wniosek

Prezesa Zarządu Okręgu odwołuje Panią
Grażynę Dejewską z dniem 31 sierpnia 2019
roku z funkcji Dyrektora Biura n/Okręgu.

Uchwała nr 155/2019
w sprawie: powołania Dyrektora Biura
Okręgu
Na podstawie §47 pkt. 25 Statutu PZW
z 15.03.2017r. Zarząd Okręgu PZW
w Toruniu powołuje na wniosek Prezesa
Zarządu Okręgu z dniem 1 sierpnia 2019 r.
Pana Mirosława Kozioł do pełnienia funk-
cji Zastępcy Dyrektora Biura n/ Okręgu,
a z dniem 1 września 2019 r. do pełnienia
funkcji Dyrektora Biura n/Okręgu.

Uchwała nr 156/2019
w sprawie: zmiany w składzie Zarządu
Okręgu
Na podstawie §47 pkt. 10 Statutu PZW
z 15.03.2017r. Zarząd Okręgu PZW w Toruniu
odwołuje z dniem 27.05.2019 r. Pana
Andrzeja Gładysz z pełnienia funkcji sekreta-
rza Zarządu Okręgu, jednocześnie powołuje
go do pełnienia funkcji V-ce prezesa ds.
organizacyjno-inwestycyjnych.

Uchwała nr 157/2019
w sprawie: zmiany w składzie Zarządu
Okręgu
Na podstawie §47 pkt. 10 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu PZW
w Toruniu powołuje z dniem 27.05.2019 r.
Pana Mirosława Kopacz do pełnienia funk-
cji sekretarza Zarządu Okręgu.

Uchwały Zarządu
Okręgu PZW
w Toruniu z dnia
29 lipca 2019 roku

Uchwała nr 158/2019
w sprawie: przedłożenia uchwał pod-
jętych przez Prezydium Zarządu Okręgu
PZW w Toruniu w dniu 17.06.2019 r. Na
podstawie §48 pkt. 1 i 2 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala:
Przyjmuje poniżej wymienione uchwały
podjęte na posiedzeniu Prezydium Zarzą-
du Okręgu PZW w Toruniu w dniu
17.06.2019 r.:
1. nr 38/2019 w sprawie rocznej oceny
działalności Kół
2. nr 39/2019 w sprawie: wystąpienia
o nadanie odznak honorowych i okolicz-
nościowych dla członków Okręgu Toruń

Uchwała nr 159/2019
w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Okręgu
nr 154/2019 z dnia 27.05.2019 r. dotyczącej
odwołania Kol. Grażyny Dejewskiej z funkcji
Dyrektora Biura Okręgu.
Na podstawie §47 pkt. 25 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala:
zmienia uchwałę nr 154/2019 w ten spo-
sób, że datę 31 sierpnia 2019 roku

zastępuje się datą 31 lipca 2019 r.
Uchwała nr 160/2019
w sprawie: zmiany uchwały Zarządu
Okręgu nr 155/2019 z dnia 27.05.2019r.
dotyczącej powołania Kol. Mirosława
Kozioł do pełnienia funkcji Dyrektora Biura
Okręgu
Na podstawie §47 pkt. 25 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala:
Zmienia uchwałę nr 155/2019 w ten spo-
sób, że datę 1 września 2019 roku
zastępuje się datą 1 sierpnia 2019 roku.

Uchwała nr 161/2019
w sprawie: ryczałtowego zwrotu ponie-
sionych kosztów
Na podstawie §47 pkt. 10 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala:
Wprowadza się ryczałtowy zwrot ponie-
sionych kosztów w związku z wykonywa-
niem innych zadań (poza pełnioną funk-
cją) powierzonych przez Okręg PZW
Toruń zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Uchwała nr 162/2019
w sprawie: nadania uprawnień Młodzie-
żowego Instruktora Szkolenia
Na podstawie §47 pkt. 17 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala:
Na wniosek Rady ds. Młodzieży nadaje
koledze Cezaremu Paradowskiemu upraw-
nienia Młodzieżowego Instruktora Szkolenia.

Uchwała nr 163/2019
w sprawie: zarybień
Na podstawie §47 pkt. 10 i 15 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala:
Informacje na temat przeprowadzanych
zarybień (w tym m.in. termin, miejsce) będą
zamieszczane na stronie internetowej
Okręgu przed ich planowanym odbyciem.

Uchwała nr 164/2019
w sprawie: zmiany w składzie Zarządu
Okręgu
Na podstawie §20 pkt. 1 i 3 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala:
Odwołuje się Kol. Dariusza Siemianowskie-
go z funkcji Członka Zarządu Okręgu PZW w
Toruniu w związku ze złożoną przez niego
w dniu 22.07.2019 r. rezygnacją. Do składu
Zarządu Okręgu PZW w Toruniu powołuje
się Kol. Mieczysława Majewskiego.

Uchwała nr 165/2019
w sprawie: powołania Komisji ds. oceny
działalności Kół
Na podstawie §47 pkt. 12 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala: 
Powołuje Komisję ds. oceny działalności
Kół Okręgu Toruń za rok 2019 w składzie:
r Przewodniczący: Mirosław Kopacz
r Członkowie: Andrzej Duńczyk, Arkadiusz
Gościnny, Maciej Puchała, Tadeusz
Szczodrowski, Ryszard Szkiłądź, Zbigniew Tyde
W pracach Komisji mogą uczestniczyć
inne osoby z Rejonów.
Komisja przedstawi zweryfikowany
Regulamin rocznej oceny działalności Kół
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na rok 2020 na podstawie pisemnych pro-
pozycji Kół na posiedzeniu Prezydium
w dniu 30 września br.

Uchwała nr 166/2019
w sprawie: powołania Komisji przetargowej
Na podstawie §47 pkt. 12 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala:
Powołuje Komisję przetargową w składzie:
r Przewodniczący: Andrzej Gładysz
r Z-ca przewodniczącego: Andrzej
Charchuła
r Z-ca przewodniczącego: Arkadiusz
Mierzejewski
r Członkowie: Witold Hołubek, Dariusz
Kossowski, Piotr Kowalski, Ryszard
Szkiłądź, Zbigniew Tyde
r Sekretarz: Bartosz Kalikowski
Celem wyboru najkorzystniejszych ofert
zakupu towarów i usług przy realizacji
zadań w Okręgu PZW w Toruniu i wyceny
zbywanych środków trwałych. Traci moc
obowiązującą uchwała nr 12/XI/2013
Zarządu Okręgu z dnia 8.04.2013r.
z późniejszymi zmianami.

Uchwała nr 167/2019
w sprawie: remontu siedziby Koła
Miejskiego w Chełmnie
Na podstawie §47 pkt.22 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala:
Odstępuje na wniosek Komisji przetargo-
wej z dnia 29.07.2019 r. od procedur regu-
laminu przyjętego uchwałą Zarządu
Okręgu nr 70/2018 z dnia 17.02.2018 r.
określającego zasady wybory wykonaw-
ców - dotyczącego remontu siedziby Koła
Miejskiego w Chełmnie zatwierdzonego
uchwałą Zarządu Okręgu nr 153/2019
z dnia 27.05.2019 r. Na wniosek Komisji
przetargowej wykonanie remontu w/w
obiektu powierza się firmie: Usługi
Dekarsko-Blacharskie i Utylizacja Azbestu
„BUDMAR” Marcin Tarka.

Uchwała nr 168/2019
w sprawie: wprowadzenia regulaminu
korzystania z Budynku służącego do racjo-
nalnej gospodarki rybackiej w Zakładzie
Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej
w Grzmięcy.
Na podstawie §47 pkt. 22 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala:
Zatwierdza Regulamin korzystania z Bu-
dynku służącego do racjonalnej gospo-
darki rybackiej w Zakładzie Gospodarki
Wędkarsko-Rybackiej, który stanowi za-
łącznik do uchwały.

Załącznik do uchwały Zarządu Okręgu
nr 168/2019 z dnia 29.07.2019
Regulamin korzystania z Budynku służące-
go do racjonalnej gospodarki rybackiej w
Zakładzie Gospodarki Wędkarsko-
Rybackiej w Grzmięcy.

1. Właścicielem budynku wraz z przyle-
głym terenem jest Okręg Polskiego
Związku Wędkarskiego w Toruniu.
2. Administratorem (osobą zarządzającą)

jest Kierownik Zakładu Gospodarki
Wędkarsko-Rybackiej Grzmięca.
3. Prawo pobytu w pierwszej kolejności
mają członkowie PZW i ich rodziny.
4. Opłata za pobyt to 80 zł/ dobę za cały
budynek za max. 6 osób.
5. Minimalny okres pobytu (wynajmu
budynku) to 2 doby.
6. Osoby przebywające w budynku
zobowiązane są do należytej dbałości
o wyposażenie i korzystanie z niego
zgodnie z przeznaczeniem.
7. Wszelkie awarie należy bezzwłocznie
zgłaszać do administratora. Kategorycznie
zabrania się samowolnej naprawy sieci
elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych
będących na wyposażeniu.
8. Obowiązuje zakaz palenia papierosów
i używania otwartego ognia.
9. Przed wyjazdem zobowiązuje się użyt-
kowników do posprzątania całego bu-
dynku wraz z przyległym terenem.
10. W dniu wyjazdu należy opuścić
budynek do godz. 14:00.
11. Okręg PZW w Toruniu nie ponosi
odpowiedzialności za pozostawione
w budynku mienie.

Uchwała nr 169/2019
w sprawie: zmian w składach Komisji
działających przy Okręgu PZW Toruń.
Na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW
z dnia 15.03.2017r. Zarząd Okręgu uchwa-
la: Odwołuje Kol. Grażynę Dejewską ze
składu: Okręgowej Komisji Odznaczeń
powołując w jej miejsce Kol. Mirosława
Kozioł oraz Rady ds. Młodzieży powołując
w jej miejsce Iwonę Steinke.

Uchwała nr 170/2019
w sprawie: połączenia się Kół
Na podstawie § 47 pkt 9 i 29 Statutu PZW
z dnia 15.03.2017r. Zarząd Okręgu uchwa-
la: Zgodnie w wnioskiem Koła likwiduje
z dniem 7.12.2019 r. Koło nr 5 Kontakt-
Elana Toruń, akceptuje połączenie się w/w
Koła z Kołem nr 71 przy SM Na Skarpie
w Toruniu oraz wyraża zgodę na prze-
kształcenie zebrania sprawozdawczego
w zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Uchwała nr 171/2019
w sprawie: zakupu samochodów
Na podstawie § 47 pkt 13 Statutu PZW
z dnia 15.03.2017r. Zarząd Okręgu uchwa-
la: Akceptuje zakup dwóch samochodów
marki Dacia służących do ochrony wód
Okręgu PZW Toruń.

Uchwała nr 172/2019
w sprawie: zgody na udostępnienie gruntu
Na podstawie §47 pkt. 22 Statutu PZW z dnia
15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala: Wyraża
zgodę na udostępnienie gruntu nad jezio-
rem Długie na dz. nr 261 o pow. 0,3 ha
w celu wybudowania slipu i punktu czer-
pania wody, pod warunkiem uzyskania
zgody z Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa w Bydgoszczy.

Uchwały Zarządu
Okręgu PZW
w Toruniu z dnia
19 września 2019 r.

Uchwała nr 173/2019
w sprawie: zakupu lokalu użytkowego –
garażu położonego w budynku przy
ul. Okólnej 41 w Nowym Mieście
Lubawskim.
Na podstawie §47 pkt. 13 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala:
Wyraża się zgodę na zakup lokalu użytko-
wego – garażu położonego w budynku
przy ulicy Okólnej 41 w Nowym Mieście
Lubawskim, znajdującego się na działce
nr 303 (obręb 9) za kwotę 17.200,00 zł.

Uchwały Zarządu
Okręgu PZW
w Toruniu z dnia 
5 października 2019r. 
Uchwała nr 174/2019
w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych
przez Prezydium Zarządu Okręgu PZW
w Toruniu w dniu 26.08.2019 r.
Na podstawie §48 pkt. 1 i 2 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala:
Przyjmuje poniżej wymienione uchwały pod-
jęte na posiedzeniu Prezydium Zarządu
Okręgu PZW w Toruniu w dniu 26.08.2019 r.:

1. nr 41/2019 w sprawie: Inspektora
Danych Osobowych
2. nr 42/2019 w sprawie: prac Komisji
działających przy Okręgu PZW Toruń
(w tym m.in. Komisji przetargowej oraz
Komisji ds. oceny działalności Kół)
3. nr 43/2019 w sprawie: zakupu samochodu
4. nr 44/2019 w sprawie: zmiany we
wzorze umowy na używanie pojazdu do
celów służbowych
5. nr 45/2019 w sprawie: zakupu akwarium
6. nr 46/2019 w sprawie: podziału środ-
ków na zarybienia

Uchwała nr 175/2019
w sprawie: ryczałtowego zwrotu ponie-
sionych kosztów
Na podstawie §47 pkt. 10 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala: Po
powołaniu zastępcy Komendanta
Społecznej Straży Rybackiej w Grudzią-
dzu, w pkt. 4 załącznika do uchwały
Zarządu Okręgu nr 161/2019 z dnia
29.07.2019 r. dotyczącej ryczałtowego
zwrotu poniesionych kosztów w związku
z wykonywaniem innych zadań (poza peł-
nioną funkcją) w miejsce kwoty 500,00 zł
wpisuje się kwotę 900,00 zł. 

Uchwała nr 176/2019
w sprawie: składek członkowskich na
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ochronę i zagospodarowanie wód oraz
opłat dla niezrzeszonych i cudzoziemców
na rok 2020
Na podstawie §47 pkt. 8 Statutu PZW
z 15.03.2019 r. Zarząd Okręgu: Uchwala
się na rok 2020 wysokość składek człon-
kowskich na ochronę i zagospodarowanie
wód oraz opłat dla niezrzeszonych i cudzoziem-
ców zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Uchwała nr 177/2019
w sprawie: zasad wędkowania na wodach
Okręgu PZW Toruń na 2020 rok
Na podstawie §47 pkt. 15 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu: Uchwala
się na rok 2020 zasady wędkowania na
wodach Okręgu PZW Toruń zgodnie
z załącznikiem.

Uchwała nr 178/2019
w sprawie: odpisu ze składki członkow-
skiej ogólnozwiązkowej
Na podstawie uchwały XXXI Krajowego
Zjazdu Delegatów z dnia 21 października
2017 r. w sprawie kierunków działania
Polskiego Związku Wędkarskiego w latach
2017-2021 oraz §47 pkt. 10 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala:
1. Ustala się na rok 2020 odpis ze składki
członkowskiej ogólnozwiązkowej uzyska-
nej przez Okręg, w wysokości 90% (po
odprowadzeniu 10% do Zarządu Głów-
nego PZW), w następujący sposób:

1.1 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 31.12.2020 r. w sto-
sunku do stanu na dzień 31.12.2019 r.
otrzymają dodatkowo 11,00 zł na każdego
kolejnego członka ponad osiągniętą licz-
bę członków z roku 2019 – nowo-wstępu-
jącego do PZW. Pod pojęciem „nowow-
stępującego” rozumie się osoby:
• wstępującego po raz pierwszy,
• wstępującego po minimum rocznej
przerwie,
• 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 następu-
jący 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 31.12.2020r. w sto-
sunku do stanu na dzień 31.12.2019r.
otrzymują dodatkowo 13,00 zł na każde-
go kolejnego członka ponad osiągniętą
liczbę z roku 2019.

Środki dla Rejonów (zgodnie z Regulami-
nem działania Rady Rejonu) przeznaczone
winny być m. in. na: wspólne działania
Rejonu, pomoc dla Kół w Rejonie, wyko-
nywanie zarybień, podejmowanie inicja-

tyw prowadzących do zwiększenia liczby
członków.
3. Odpis ze składki członkowskiej ogólno-
związkowej dla Kół zostanie pomniejszony
o diety skarbników Kół.

Uchwała nr 179/2019
w sprawie: wpisowego dla członka uczestnika.
Na podstawie §19 ust. 2 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. oraz uchwały nr 159/IX/2019
Zarządu Głównego z dnia 20.09.2019 r.
w sprawie ustanowienia składki członkow-
skiej na 2020 r., Zarząd Okręgu uchwala:
wysokość wpisowego członka uczestnika
w Okręgu PZW Toruń w 2020r. wynosi „0” zł
lub „12” zł. Upoważnia się Zarządy Kół do
podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wpi-
sowego dla członka uczestnika w wysokości
„0” zł lub „12” zł.

Uchwała nr 180/2019
w sprawie: wypłaty diet dla skarbników Kół
za 2019 rok, wypłat  należności wynika-
jących z zawartych umów zleceń dla osób
nie będących Skarbnikami Kół za 2019 r.
Na podstawie §47 pkt. 10 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala:
1. Po zakończeniu rozliczania Skarbników
Kół z pobranych składek na rok 2019,
zatwierdza się diety dla Skarbników
w kwocie wnioskowanej przez Zarządy Kół.
2. Po zakończeniu rozliczania osób rozpro-
wadzających składki członkowskie ogól-
nozwiązkowe i na ochronę i zagospodaro-
wanie wód w roku 2019 zatwierdza się dla
osób nie będących Skarbnikami Kół oraz
ZGWR Grzmięca - należności wynikające
z zawartych umów zleceń.
3. Upoważnia się Dyrektora Biura Okręgu
PZW Toruń oraz Główną Księgową Okręgu
do wypłaty diet dla skarbników w kwocie
wnioskowanej przez Zarządy Kół oraz nale-
żności dla osób nie będących skarbnikami
Kół zgodnie z końcowym rozliczeniem.

Uchwała nr 181/2019
w sprawie: należności za sprzedaż składek
członkowskich ogólnozwiązkowych i skła-
dek członkowskich na ochronę i zagospo-
darowanie wód oraz zezwoleń dla niezrze-
szonych w ZGW-R Grzmięca na 2020 r.
oraz należności wynikające z zawartych
umów zleceń dla osób niebędących
Skarbnikami Kół na 2020 rok
Na podstawie §47 pkt. 10 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala:
1. Osoby rozprowadzające składki człon-
kowskie ogólnozwiązkowe i składki człon-
kowskie na ochronę i zagospodarowanie
wód oraz zezwolenia dla niezrzeszonych
w ZGW-R Grzmięca otrzymają w roku 2020
należność do 2% wartości sprzedaży.
W przypadku nierozliczenia się w ustalo-
nym terminie z pobranych składek, nale-
żność nie przysługuje.
2. Osoby niebędące Skarbnikami Kół, roz-
prowadzające składki członkowskie na
ochronę i zagospodarowanie wód na pod-
stawie umowy zlecenia otrzymują w roku

2020 należność w wysokości do 7% war-
tości sprzedaży. W przypadku nierozlicze-
nia się w ustalonym terminie z pobranych
składek należność nie przysługuje.

Uchwała nr 182/2019
w sprawie: diet dla skarbników na rok 2020
Na podstawie §47 pkt. 10 Statutu PZW
z 15.03.2017r. Zarząd Okręgu uchwala:
1.1. Na rok 2020 diety dla osób pełniących
funkcje skarbników lub osób rozprowa-
dzających znaki w Kole:

a. z tytułu pełnienia funkcji skarbnika
Koła przysługuje dieta do 3,5% całkowi-
tych przychodów ze składki członkow-
skiej ogólnozwiązkowej, wpisowego
i składki członkowskiej na ochronę
i zagospodarowanie wód oraz opłat dla
niezrzeszonych w okresie pełnienia funk-
cji 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.

1.1.2. Skarbnikowi Koła, który nie rozliczy
się w ustalonym terminie, podanym
odrębnym pismem przez biuro Okręgu
i nie dokona wpłaty należnej kwoty z tytu-
łu sprzedanych składek ogólnozwiązko-
wych, składek na ochronę i zagospodaro-
wanie wód i opłat dla niezrzeszonych
i cudzoziemców – dieta nie przysługuje.
2. 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 2020 pomniejsza się dietę skarbni-
ka o 1% wartości diety.
3. Zarządy Kół w swoich preliminarzach
budżetowych wykazują 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 skarbników wynosi 180,00 zł).
Diety w wysokości określonej w prelimi-
narzu budżetowym na rok 2020, po
końcowym rozliczeniu się Koła, zostaną
ostatecznie zatwierdzone w IV kwartale
2020 r. przez Zarząd Okręgu na wniosek
Zarządu Koła. Wypłacane będą ze środ-
ków Koła przez Biuro Okręgu.
4. Koła, które po uzyskaniu zgody Okręgu
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pozostawiają środki w Kole są zobowiązane
do zabezpieczenia odpowiedniej ich ilości
oraz przekazania tych środków na konto
Okręgu, celem wypłaty diet skarbnikom.
5. Za wysokość pogotowia kasowego
w Kole, które nie może przekraczać
1.000,00 zł – odpowiedzialny jest Skarbnik
oraz Prezes Koła. Środki przekraczające
kwotę 1.000,00 zł należy niezwłocznie
przekazać na konto Koła lub Okręgu.
6.1 Każde Koło PZW zobowiązane jest do
prowadzenia rachunku bankowego
w dowolnym banku (na dogodnych warun-
kach dla Koła) celem przechowywanie
środków pieniężnych przekraczających
ustalony w §5 limit pogotowia kasowego.
6.2 Do ważności decyzji operacji banko-
wych koniecznych jest równoczesny pod-
pis dwóch upoważnionych przez Zarząd
Okręgu osób w dowolnym powiązaniu
(dotyczy to również operacji dokonywa-
nych elektronicznie).
7. Na wniosek Zarządu Koła akceptuje się
wypłatę diet do wysokości 10% uchwalo-
nej diety:
a. od m-ca stycznia 2020 roku dla Koła
Miejskiego: Toruń, Nowe Miasto Lubaw-
skie, Grudziądz, Brodnica;
b. nie wcześniej niż począwszy od m-ca
VIII 2020 roku dla pozostałych Kół Miej-
skich oraz Koła Rubinkowo Toruń, Na
Skarpie Toruń, Okoń Grudziądz, Wędkarz
przy Ergis Wąbrzeźno, KG Biskupiec,
Record Chełmno, PKP Toruń, Hydro-
Vacuum Grudziądz.

Uchwała nr 183/2019
w sprawie: preliminarzy budżetowych
Na podstawie §47 pkt. 7 w związku
z pkt. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.
Zarząd Okręgu uchwala:

1. a. W preliminarzach budżetowych Kół,
Rejonów i Społecznych Straży Ryba-
ckich należy kierować się racjonalną
gospodarką finansową dostosowując
wielkości zaplanowanych środków na
poszczególne zadania i rodzaje wyda-
tków do realnych potrzeb, umożliwia-
jących utrzymanie samodzielności i rów-
nowagi finansowej.
b. Koła mają obowiązek przekazać preli-
minarze budżetowe na rok 2020 do biura
Okręgu najpóźniej w terminie 20 dni przed
terminem zebrania sprawozdawczego
(lub sprawozdawczo-wyborczego).
Niedostarczenie preliminarzy w ustalo-
nym terminie będzie skutkować ich nie
zaopiniowaniem przez biuro ZO.
c. 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. Preli-
minarze kół zostaną przedłożone do
zatwierdzenia Zarządowi Okręgu.
d. Preliminarze Rad Rejonów
i Społecznej Straży Rybackiej, które nale-
ży złożyć do zaopiniowania w biurze

Okręgu do 31.12.2019 r. – zostaną przy-
jęte do zatwierdzenia na posiedzeniu
Zarządu Okręgu w m-cu lutym 2020 r.

Uchwała nr 184/2019
w sprawie: środków z tytułu dobrowolne-
go naprawienia szkody
Na podstawie §47 pkt. 10 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala:
Akceptuje się przekazanie dla Społecznej
Straży Rybackiej 80% środków pozyska-
nych przez nią w roku 2019 z tytułu dobro-
wolnego naprawienia szkody.

Uchwała nr 185/2019
w sprawie: porozumień międzyokręgowych
Na podstawie §47 pkt. 28 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala:
Upoważnia się Prezesa i Dyrektora Biura
Okręgu do prowadzenia rozmów z innymi
Okręgami PZW w sprawie ewentualnego
zawarcia porozumień na rok 2020 (zgod-
nie z obowiązującymi przepisami doty-
czącymi wędkowania) i przedstawienia
wyników rozmów na najbliższym posie-
dzeniu Prezydium lub Zarządu Okręgu –
do zatwierdzenia.

Uchwała nr 186/2019
w sprawie: zwrotu kosztów podróży
Na podstawie §47 pkt. 10 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Statutu PZW Zarząd Okrę-
gu uchwala: Podtrzymuje się na rok 2020,
określone uchwałą nr 280/2012 ZO
z 10.11.2012 r. zasady wypłacania kwot
z tytułu tzw. kilometrówek oraz wzór
umowy o używanie pojazdu do celów słu-
żbowych na rok 2020 określony uchwałą
Prezydium Zarządu Okręgu nr 44/2019
z 26.08.2019 r.

Uchwała nr 187/2019
w sprawie: druków do pobrania składek
na 2020 r.
Na podstawie §47 pkt. 10 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala:
Akceptuje się na rok 2020:

a. zakres obowiązków nieetatowego
/ społecznego skarbnika wg załącznika
nr 1 i 2 do uchwały
b. oświadczenie o odpowiedzialności
materialnej/ odszkodowawczej wg za-
łącznika nr 3 i 4 do uchwały
c. upoważnienie Zarządu Koła do pobrania
z Biura Okręgu składek członkowskich
ogólnozwiązkowych i składek członkow-
skich na ochronę i zagospodarowanie wód
– wg załącznika nr 5 do uchwały.

Uchwała nr 188/2019
w sprawie: weryfikacji Strażników SSRyb
Na podstawie §47 pkt. 10 i 15 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala:
1. Postanawia się przeprowadzić indywi-
dualną weryfikację Strażników SSRyb za
działalność w roku 2019, podczas której
należy uwzględnić m.in. pracę poszczegól-
nych Strażników, ich zaangażowania w dotych-
czasowej działalności i efekty kontroli ze wska-

zaniem ilości spraw skierowanych do rzecznika
dyscyplinarnego, Policji, Państwowej Straży
Rybackiej w formie pisemnej dla każdego
Strażnika osobno.
2. Weryfikację w terminie do 13 grudnia 2019
r. przeprowadzi komisja w składzie: V-ce pre-
zes ds. ochrony wód, Przewod-niczący Rady
danego Rejonu, Główny Specjalista Biura
Okręgu przy udziale Komendanta SSRyb
i przedstawiciela PSRyb.
3. Komisja przedstawi wynik weryfikacji
Zarządowi Okręgu na posiedzeniu w grud-
niu 2019 r.
4. Uchwala się następujący podział skła-
dek członkowskich na ochronę i zagospo-
darowanie wód na rok 2020 dla SSRyb:
70 sztuk dla zweryfikowanych SSRyb
po 8,00 zł; 10 sztuk „za szczególne zasługi
dla rozwoju wędkarstwa” po 50,00 zł;
20 sztuk składki ulgowej – po 196,00 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 189/2019
w sprawie: podziału składek na ochronę
i zagospodarowanie wód – „za zasługi dla
rozwoju wędkarstwa”.
Na podstawie §47 pkt. 10 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala:
1. Ustala się na rok 2020 następujący
podział składek na ochronę i zagospoda-
rowanie wód – „za zasługi w rozwoju węd-
karstwa” wg stanu liczby członków na
13.09.2019 r.
Rejony otrzymują do swojej dyspozycji
10 pozwoleń na 1.000 członków, tj. Toruń
48; Grudziądz 23; Chełmża 8; Chełmno
12; Brodnica 22; Łasin 10; Wąbrzeźno 9;
Nowe Miasto Lubawskie 16; Golub-
Dobrzyń 10. Pozostałe zasady przyznawa-
nia składek pozostają bez zmian.
2. 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.
3. Prezesi Kół na najbliższych zebraniach
sprawozdawczych poinformują jakie osoby
i za jakie zasługi otrzymały w/w składki.

Uchwała nr 190/2019
w sprawie: opieki nad łowiskiem
Na podstawie §47 pkt. 15 Statutu PZW
z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala:
1. Na wniosek zainteresowanych przeka-

UCHWAŁY I PRZEPISY PZW TORUŃ
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PLAN PRACY Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZW TORUŃ w 2020 roku

zuje się do 31 grudnia 2022 r.
n/w łowiska pod opiekę Kół, pod
warunkiem realizowania wszyst-
kich obowiązków i uprawnień
zawartych w umowie opiekuna łowi-
ska:
• Jezioro Szańce gm. Wąbrzeźno
– Koło nr 61 PKP Toruń
• Prawy brzeg rz. Wisły (między
Jamfartem a Amfartem) w m.
Zła-wieś Wielka – Koło nr 67
Zławieś Wielka
• Jeziora Mlewiec i Korza gm.
Kowalewo Pomorskie – Koło nr 62
Rubinkowo Toruń
• Jezioro Łąki (Najmowo) gm.
Zbiczno – Koło nr 54 przy Urzę-
dzie Marszałkowskim w Toruniu
• Jezioro Grodno gm. Golub-
Dobrzyń – Koło nr 13 Miejskie
Drwęca Golub-Dobrzyń
W przypadku nie dotrzymania
warunków umowy - zostaną one
rozwiązane.

Uchwała nr 191/2019
w sprawie: planu pracy Okręgu
PZW w Toruniu w 2020 r.
Na podstawie §47 pkt. 10 Statutu
PZW z 15.03.2017 r. Zarząd Ok-
ręgu uchwala: Akceptuje się plan
pracy Zarządu Okręgu, jego Pre-
zydium i Komisji Zarządu Okręgu
na rok 2020 – zgodnie z załączni-
kiem.

Uchwała nr 192/2019
w sprawie: zmian w preliminarzu
budżetowym Koła Miejskiego
Nowe Miasto Lubawskie
Na podstawie §47 pkt. 20 Statutu
PZW z 15.03.2017 r. Zarząd
Okręgu uchwala: Zarząd Okręgu
wyraża zgodę, zgodnie z wnio-
skiem Koła Miejskiego Nowe
Miasto Lubawskie, na przesuni-
ęcie środków zawartych w preli-
minarzu budżetowym na 2019 r.
z przeznaczeniem na zakup łodzi
dla Społecznej Straży Rybackiej
Koła za kwotę 13.900,00 zł.

Uchwała nr 193/2019
w sprawie: operatów rybackich
Na podstawie §47 pkt. 10 Statutu
PZW z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu
uchwala: Akceptuje się wypłacenie
kwoty 35.000,00 zł brutto dla 3 pra-
cowników Zarządu Okręgu – ich-
tiologów, za wykonanie 60 opera-
tów rybackich.

t

Lp data zebrania tematy - zagadnienia omawiane na posiedzeniu
odpowiedzialny za przy-
gotowanie materiałów

1

2020-01-27,
Biuro ZO

w Toruniu,
godzina 10:00

1. Informacja na temat problemów poruszanych na zebra-
niach sprawozdawczych Kół naszego Okręgu; 2. Ustalenie
zasad kontroli sprawozdania finansowego Okręgu PZW w

Toruniu, za rok 2019 (zgodnie z wytycznymi GKR); 
3. Powołanie zespołów OKR, do badania sprawozdania

finansowego okręgu za rok 2019; 4. Zapoznanie się z preli-
minarzem finansowym Okręgu na rok 2020; 5. Kontrola

dokumentacji księgowej; 6. Sprawy bieżące.

OKR;
z-ca Przewod-

niczącego OKR;
Główna Księgowa

2

2020-02-15,
Biuro ZO

w Toruniu,
godzina 10:00

1. Przedstawienie sprawozdania z badania sprawozdania finan-
sowego Okręgu PZW w Toruniu za rok 2019 oraz jego analiza;
2. Przyjęcie protokółu z kontroli sprawozdania finansowego;

3. Kontrola dokumentacji księgowej; 4. Sprawy bieżące

Prezes i Dyrektor
biuro ZO, OKR,
z-ca przewodni-

czącego OKR

3

2020-03-23,
Biuro ZO

w Toruniu,
godzina 10:00

1. Przygotowanie sprawozdania dla GKR z pracy OKR
Okręgu PZW w Toruniu za rok 2019; 2. Zapoznanie się z pla-
nami inwestycyjnymi Okręgu oraz źródłami ich finansowa-

nia. Analiza struktury finansowej inwestycji; 3. Kontrola
dokumentacji księgowej; 4. Sprawy bieżące.

OKR, Dyrektor
biura ZO, Główna

Księgowa

4

2020-04-27,
Biuro ZO

w Toruniu,
godzina 10:00

1. Problemy z zagadnienia poruszane na zebraniach sprawoz-
dawczych w kołach - analiza; 2. Realizacja wniosków skierowa-
nych do Okręgu przez zebrania sprawozdawczy Kół. Możliwości
i sposoby ich realizacji; 3. Wyznaczenie członka OKR do inwen-
taryzacji znaków wartościowych w Biurze Okręgu; 4. Kontrola

dokumentacji księgowej; 5. Sprawy bieżące.

OKR, Dyrektor
Biura ZO

5

2020-05-25,
Biuro ZO

w Toruniu,
godzina 10:00

1. kontrola ZGWR w Grzmięcy. Praca w zespołach kontrol-
nych. Transport, finanse, inwestycje, nieruchomości;

2. Plany zarybieniowe Okręgu, stopień ich zaawansowania,
ewentualne problemy. Pozyskanie ikry z tarlaków troci, łoso-

sia; 3. Sprawy bieżące (* po zakończeniu pracy OKR, dla
chętnych, możliwe prywatne wędkowanie na pobliskim

akwenie. Finansowanie prywatne.)

OKR, pracownicy
ZGWR, Kierownik

ZGWR

6

2020-06-22,
Biuro ZO

w Toruniu,
godzina 10:00

1. Omówienie inwentaryzacji znaków w Biurze okręgu na
dzień 30.04.2020. Omówienie wyników inwentaryzacji.

2. Analiza Uchwał Prezydium ZO oraz ZO, w stosunku do ich
zgodności ze Statutem PZW; 3. Kontrola dokumentacji

księgowej; 4. Sprawy bieżące.

Główna Księgowa,
wyznaczony

członek OKR, OKR

7

2020-08-31,
Biuro ZO

w Toruniu,
godzina 10:00

1. Wyznaczenie członka OKR do kontroli kasy w Biurze
Okręgu; 2. Analiza informacji o przychodach, kosztach i

wydatkach za I półrocze 2020 roku, w stosunku do roku 2019;
3. Koszty podróży oraz wypłata diet za pierwsze półrocze 2020
roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Analiza.;

4. kontrola dokumentacji księgowej; 5. Sprawy bieżące.

Główna Księgowa,
OKR

8

2020-09-28,
Biuro ZO w

Toruniu,
godzina 10:00

1. Informacja na temat pracy z młodzieżą; 2 Analiza
działalności sportowej w Okręgu. Koszty i rezultaty;

3. Omówienie kontroli kasy w Biurze Okręgu; 4. kontrola
dokumentacji księgowej; 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący
komisji ds..

Młodziezy, V-ce
Prezes Okręgu,

wyznaczony czło-
nek OKR, Główna
Księgowa, OKR

9

2020-10-19,
Montowo.

Osiek, ZGWR
Grzmięca,

godzina: do
ustalenia

1. kontrola ośrodków hodowlanych w osieku i Montowie.
Praca w zespołach kontrolnych; 2. Omówienie wyników

kontroli w Grzmięcy; 3. Sprawy bieżące.
Zespoły OKR, OKR

10

2020-11-30,
Biuro ZO

w Toruniu,
godzina 10:00

1. Założenia opracowania Planu Pracy OKR na rok 2021;
2. Społeczna Straż Rybacka. Omówienie pracy SSR oraz

kosztów jej funkcjonowania; 5. Sprawy bieżące.

OKR, v-ce Prezes
ds. Ochrony Wód,
Głowna Księgowa,

Z-ca dyrektora

11

2020-11-30,
Biuro ZO

w Toruniu,
godzina 10:00

1. podsumowanie pracy OKR w 2020 roku; 2. Spotkanie z
Zarządem Okręgu

OKR

Każde spotkanie OKR może być uzupełnione w dowolnym momencie o dodatkowe aspekty
wynikające z bieżących potrzeb kontrolnych. Możliwe są przesunięcia terminów spotkań OKR,

pod warunkiem wyrażenia zgody przez członków Komisji.

24

NW-v8---14-11-2019:Copy of Str1-32.qxd  2019-11-14  09:44  Page 26



PLAN PRACY OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO w 2020 roku

Lp. Zarząd /
Prezydium Data Godz. Temat Referują

1 PREZYDIUM 27.01.2020 15:00 Analiza gospodarki wędkarsko-rybackiej. V-ce Prezes ds. zagospodarowania
wód, Przewodniczący Rad Rejonów

2. ZARZĄD 15.02.2020 10:00
1. Zatwierdzenie bilansu za 2019 r., 

2. Zatwierdzenie preliminarza dochodów i
wydatków na 2020 rok

Skarbnik, Główna Księgowa,
Przewodniczący OKR 

3. PREZYDIUM 23.03.2020 15:00 1.Podsumowanie zebrań sprawozdawczych w
Kołach, 2. Projekty obywatelskie

Sekretarz, Przewodniczący Rad
Rejonów

4. PREZYDIUM 27.04.2020 15:00 Praca z młodzieżą. V-ce Prezes ds. sportu,
Przewodniczący Rady ds. Młodzieży

5. PREZYDIUM 25.05.2020 15:00 Ochrona wód. V-ce Prezes ds. ochrony wód

6. ZARZĄD 22.06.2020 15:00 Wykorzystanie środków unijnych i różnych dotacji.
V-ce prezes ds. inwestycyjno-organi-
zacyjnych, Skarbnik, Przewodniczący

Rad Rejonów
7. PREZYDIUM 27.07.2020 15:00 Analiza działalności sportowej. V-ce prezes ds. sportu

8. PREZYDIUM 31.08.2020 15:00 Propozycje opłat i zasad wędkowania w 2021 r. Skarbnik

9. PREZYDIUM 28.09.2020 15:00 Praca z dziećmi i młodzieżą. V-ce Prezes ds. sportu,
Przewodniczący Rady ds. Młodzieży

10. ZARZĄD 24.10.2020 10:00 1. Opłaty i zasady wędkowania w 2021 r., 
2. Zebrania sprawozdawcze w Kołach.

Skarbnik, Sekretarz,Przewodniczący
Rad Rejonów

11. PREZYDIUM 30.11.2020 15:00 Analiza ekonomiczna Okręgu. Skarbnik, Przewodniczący OKR

12. ZARZĄD 19.12.2020 10:00 Podsumowanie działalności Okręgu w 2020 r. i
sprawozdania z działalności OKR i OSK

Prezes i V-ce prezesi ZO,
Przewodniczący OKR,
Przewodniczący OSK

Posiedzenia odbywają się w Stanicy Wędkarskiej w Wąbrzeźnie

Rejon Daty posiedzeń godz. Miejsce

Toruń 9 marca 11 maja 12 października 16:00 SIEDZIBA OKRĘGU PZW

Grudziądz 10 marca 12 maja 13 października 16:00 KM GRUDZIĄDZ

Nowe Miasto Lubawskie 11 marca 13 maja 14 października 16:00 KM NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Brodnica 11 marca 13 maja 14 października 18:00 KM BRODNICA

Wabrzeźno 12 marca 14 maja 15 października 15:30 KM WĄBRZEŹNO

Golub Dobrzyń 12 marca 14 maja 15 października 17:30 KM GOLUB DOBRZYŃ

Chełmno 13 marca 15 maja 16 października 16:00 KM CHEŁMNO

Łasin 13 marca 15 maja 16 października 18:00 Ośrodek Sportu ŁASIN

Chełmża 14 marca 16 maja 17 października 9:00 KM CHEŁMŻA

Plan posiedzeń Prezydium i Zarządu Okręgu PZW Toruń w 2020 roku

Plan posiedzeń Rad Rejonów w 2020 r.

PLAN PRACY PZW TORUŃ

w miesiącu marcu w miesiącu maju w miesiącu październiku

1. Podsumowanie zebrań sprawozdaw-
czych odbytych w Kołach. 

1. Podsumowanie inwentaryzacji znaków i
pozwoleń w Kołach z udziałem Komisji

Rewizyjnych Kół. Stan liczbowy członków Kół.

1. Opłaty i zasady wędkowania
na 2021 rok

2. Analiza stanu liczbowego członków
w Kołach. Zwiększenie liczby członków. 2. Rozdział odznak. 2. Terminy zebrań sprawozdawczo-

wyborczych w Kołach.

3. Zadania w zakresie ochrony wód
i gospodarki rybacko-wędkarskiej.

3. Analiza działalności sportowej w
Kołach i Rejonach.

3. Podsumowanie działalności Rad
Rejonów za 2020 r.

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

4. Analiza: ochrony wód, gospodarki węd-
karsko-rybackiej, pracy z młodzieżą, sportu.

5. Mistrzostwa dzieci i młodzieży w Rejonach. - - - - - - 

Tematyka posiedzeń Rad Rejonów
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Dodatkowe dni
pracy (soboty) Biura

Okręgu w 2020 r.

Dni wolne od pracy w zamian za
pracujące soboty Biura Okręgu w

2020 r.

15.02 10.04
6.06 12.06
24.10 2.11
12.12 24.12
19.12 31.12

Święta przypadające
w soboty w 2020 r.

Dni wolne Biura Okręgu za święta
przypadające w soboty w 2020 r.

15.08 24.01
26.12 - - -

Lp. Koło Miejsce zebrania Data Godz.

REJON ŁASIN
1 Rogóźno Dom Kultury 8.11.2019 17:00

2 Świecie
nad Osą Gminny Ośrodek Kultury 23.11.2019 17:00

3 CASUS Zamkowe (d. ośrodek CASUS) 24.11.2019 17:00

4 Gruta Świetlica Mełno 6.12.2019 17:00

5 Miejskie Dom Kultury 14.12.2019 16:00

6 Radzyń
Chełmiński Straż Pożarna 15.12.2019 17:00

REJON CHEŁMŻA
1 Miejskie Siedziba Koła 30.11.2019 10:30

2 Cukrownia Siedziba Koła Miejskiego 11.01.2020 11:00

REJON WĄBRZEŹNO
1 Miejskie Stanica wędkarska 8.12.2019 10:00

2 Wędkarz
przy Ergis Stanica wędkarska 13.12.2019 16:30

3 Płużnica Towarzystwo Rozwoju
Gminy Płużnica 14.12.2019 9:00

REJON NOWE MIASTO LUBAWSKIE
1 Miejskie MDK 5.01.2020 9:30

2 Biskupiec Remiza OSP 5.01.2020 13:00

REJON GOLUB – DOBRZYŃ

1 Miejskie
Drwęca Urząd Miasta 8.12.2019 10:00

2 Kowalewo
Pomorskie Dom Kultury 15.12.2019 17:00

3 Ciechocin Urząd Gminy 10.01.2020 17:00

Lp. Koło Miejsce zebrania Data Godz.

REJON TORUŃ

1 UMK Wydział Sztuk Pięknych, ul.
Sienkiewicza 30/32 29.11.2019 16:00

2 Rubinkowo Klub Jantar, ul.
Dziewulskiego 12 1.12.2019 9:00

3 Kopernik Klub Olimpia, 
ul. Świętopełka 15/23 1.12.2019 10:00

4 MSM Klub Kameleon ul. Tuwima 9 7.12.2019 10:00

5 Elana-Kontakt Zajazd Jarand ul. Gdańska 26 7.12.2019 16:00

6 Na Skarpie Zajazd Jarand ul. Gdańska 26 7.12.2019 16:00

7 PKP „Róża Wiatrów” 
Pl. Św. Katarzyny 9 7.12.2019 16:00

8 Miejskie Klub Kameleon ul. Tuwima 9 8.12.2019 10:00

9 Zławieś
Wielka

Urząd Gminy Zławieś
Wielka, ul. Handlowa 7 8.12.2019 15:00

10 Skalar Klub CSAiW ul.
Prądzyńskiego 1 13.12.2019 17:00

11 Policja i
Rzemiosło

Siedziba Cech Rz. Różnych
ul. św. Katarzyny 9/11 14.12.2019 14:00

12 Lubicz Świetlica SM Lubicz
ul. Kołłątaja 10b 14.12.2019 16:00

13 Urząd
Marszałkowski

Sala w Urzędzie Marszał-
kowskim Pl. Teatralny 2 7.01.2020 16:00

REJON GRUDZIĄDZ

1 Hydro-
Vacuum NOT 1.12.2019 10:00

2 Perkoz Klub Garnizonowy 7.12.2019 16:00

3 Karaś Bar Zacisze 8.12.2019 9:00

4 Okoń Klub Akcent 8.12.2019 10:00

5 CSLog Klub Garnizonowy 8.12.2019 10:00

6 Leszcz Rewers ul. Długa 1 15.12.2019 12:00

7 Unia Działki ul. Chełmińska 5.01.2020 10:00

8 Miejskie Marina 11.01.2020 10:00

REJON CHEŁMNO
1 KG Lisewo Sala sesyjna 24.11.2019 12:00

2 Ursus Stołówka zakładowa 29.11.2019 14:00

3 Record Kasyno Wojskowe 1.12.2019 16:00

4 Miejskie Siedziba Rejonu
ul. Dworcowa 7h 7.12.2019 10:00

5 Unisław GOK 8.12.2019 12:30

6 Papowo
Biskupie GOK 13.12.2019 17:00

7 Kijewo
Królewskie Remiza OSP 14.12.2019 17:00

REJON BRODNICA

1 Jabłonowo
Pomorskie Dom Kultury ul. Rynek 9 15.12.2019 15:00

2 Górzno Dom Kultury ul. Rynek 14a 22.12.2019 17:00

3 Polmo Polmo ul. Lidzbarska 4.01.2020 10:00

4 Miejskie CKUiZ ul. Mazurska 28 5.01.2020 14:00

5 Wiarus Miś ul. Wyspiańskiego 21 10.01.2020 16:30

Terminy zebrań sprawozdawczych w Kołach 2019/2020

PLAN PRACY PZW TORUŃ w 2020 roku

Lp Komisja/Rada Data

1.

Komisja Gospodarki Wędkarsko -
Rybackiej

15.02.2020 
24.10.2020
19.12.2020Komisja Ochrony Wód

2. Okręgowy Kapitanat Sportowy

3. Komisja Odznaczeń 8.06.2020

4. Rada ds. Młodzieży

Posiedzenia Komisji Zarządu Okręgu PZW

Szkolenie skarbników i członków Komisji
Rewizyjnych oraz wydawanie składek na rok 2020:
- 7.12, 9.12, 10.12.2019 r.
- od godz. 9:00 w biurze Okręgu
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UCHWAŁY I PRZEPISY PZW TORUŃ

12 czerwca tego roku odszedł od nas redaktor naczelny
Naszych Wód, Kolega Andrzej Jabłoński. Był dla nas nie tylko
redaktorem gazety, ale Przyjacielem, który dzielił z nami
dobre, i te gorsze, chwile w historii Okręgu PZW w Toruniu.
Naszą gazetę prowadził od 1996 roku i przez 23 lata dbał o to,
by do wszystkich wędkarzy docierała pełna, kompetentna
i interesująco przekazana informacja o działaniach Okręgu
PZW w Toruniu.

Redaktor Jabłoński był członkiem zarządu Stowarzyszenia Dziennika-
rzy RP województwa kujawsko-pomorskiego oraz członkiem Rady
Fundacji Dziennikarzy RP w Warszawie.

Z wykształcenia był inżynierem elektronicznych technik cyfrowych.
Był jednym z pionierów komputeryzacji polskich instytucji publicznych.
Zaczynał od legendarnych "szaf" - komputerów "Odra", dla których pisał
oprogramowanie i projektował systemy informatyczne. Od 1977 roku
współtworzył zespół, który zbudował system informatyczny, który stał
się podstawą systemów, działających dzisiaj w pionach kryminalnych
Policji w Polsce.

Wcześniej, już w 1966 roku, związał się z mediami i pracą publicysty. Zaczynał od drobnych form literackich publikowanych w tygo-
dniku "Radar" i dzienniku "Sztandar Młodych". Zawodową pracę w mediach rozpoczął w 1986 roku w tygodniku społeczno - kultu-
ralnym „Fakty i myśli” i tygodniku „Małe Fakty”. W tym okresie nawiązał też współpracę z redakcją kulturalną Polskiego Radia PIK,
w którym współtworzył audycje autorskie i prezentował swoje radiowe felietony.

Kolejnym etapem Jego pracy dziennikarskiej były dwa bydgoskie dzienniki, powstałe w połowie lat 90. XX wieku: „Express
Bydgoski” i „Dziennik Wieczorny”. Szczególnie mocno związał się z "Dziennikiem", dla którego zarówno pisał, jak i prowadził pro-
mocję gazety oraz reorganizował biuro ogłoszeń. Jego felietony lubili i cenili czytelnicy. W 1994 roku znalazł się w gronie zwycięz-
ców konkursu czytelników na najpopularniejszego dziennikarza. Publikował także w Gazecie Pomorskiej i był felietonistą Radiu
"Pomoże" w Bydgoszczy. W roku 1996 rozpoczął swoją przygodę z wydawanym przez Polski Związek Wędkarski w Toruniu pismem
„Nasze Wody”.

Jego odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

Andrzej Jabłoński
1947-2019

POŻEGNANIA

W nowym Parlamencie Rzeczypospolitej
Polskiej znaleźli się wypróbowani przyjaciele
toruńskich wędkarzy. Pasja do wędkowania
łączy ludzi niezależnie od ich „kolorów politycz-
nych“. Dlatego chcemy serdecznie pogratulo-
wać nowym (i ponownym) członkom Parla-
mentu, na których zawsze mogliśmy liczyć.

Sejm: Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi (PIS, fot. u góry po lewej), Arkadiusz

Myrcha (KO, fot. po lewej u dołu) i Tomasz Szymański

(KO, fot. po prawej u dołu), Senat: Ryszard Bober (KO,

fot. u góry po prawej).
Gratulujemy!

Przyjaciele wędkarzy
wybrani do nowego
Parlamentu
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Toruński okręg PZW bardzo poważnie traktuje
wędkarstwo sportowe. Dlatego co roku wielu
naszych wędkarzy uczestniczy w zawodach wszel-
kiego typu. W drugim półroczu 2019 roku trzykrot-
nie rywalizowano w nad jeziorem Głęboczek,
jedne zawody odbyły się z kolei nad jeziorem
Owieczkowo koło Golubia-Dobrzynia.

Puchar Burmistrza miasta Brodnicy

7 lipca na jeziorze Głęboczek odbyły się jubileuszowe 35 zawody
wędkarskie o Puchar Burmistrza miasta Brodnicy z cyklu Grand
Prix okręgu Toruń. Zawody zorganizował Kapitanat Sportowy
Rejonu PZW Brodnica, którym dowodzi kol. Stefan Janiszewski. Do
indywidualnej rywalizacji stanęło 23 wędkarzy. Zmagania trwały
jedną, czterogodzinną turę i przebiegały w sportowej, przyjaznej
atmosferze. 

Brań nie brakowało. Dominowały ryby większych i średnich wymia-
rów z przewagą płoci, leszczy i okoni. W zawodach zwyciężył
zawodnik WWKS Toruń Dariusz Cyrklaf (waga ryb 1,2 kg). Za nim
uplasowali się: Mateusz Wydrzyński (WWKS Toruń, waga ryb 3,78 kg)
i Sebastian Słomiński (KM Brodnica, waga ryb 6,6 kg). Największą
rybę, leszcza 1,7 kg/55 cm, złowił Dariusz Cyrklaf. 

Towarzyskie zawody gruntowe (feederowe)

Nad jeziorem Głęboczek, 1 września, odbyły się pierwsze, towarzy-
skie, otwarte zawody wędkarskie gruntowe (feederowe). Ich orga-
nizatorem był także Kapitanat Sportowy Rejonu PZW Brodnica. Do
indywidualnej rywalizacji stanęło 15 wędkarzy z Torunia,
Grudziądza, Świecia i Brodnicy. Zwycięzcą został. Andrzej Chyb
(waga ryb 3810 g), przed Przemysławem Dziakiem (waga ryb
3,66 kg) i Sebastianem Słomińskim (waga ryb 3,49 kg). Ogółem
wszyscy zawodnicy złowili 30,22 kg ryb, które po zważeniu przez
komisję sędziowską wróciły do wody.

Zawody spinningowe o Mistrzostwo Rejonu PZW Brodnica

Trzecie zawody, które miały miejsce nad Głęboczkiem,
odbyły się 6 października. Spinningowcy rywalizowali
o Mistrzostwo Rejonu PZW Brodnica, a organizatorem zawo-
dów był ponownie Kapitanat Sportowy rejonu brodnickiego.
Do zawodów przystąpiło 23 spinningistów, których zmagania
trwały jedną, 4,5-godzinną turę. W rywalizacji obowiązywała
zasada “złów - zmierz - wypuść”. Triumfatorem został
Zbigniew Radomski, przed Tomaszem Bieńkowskim
i Andrzejem Malinowskim.

Zawody spinningowe o puchar sklepu Relax Janusza Frączka

27 października sportowcy-wędkarze spotkali się nad jeziorem
Owieczkowo koło Golubia-Dobrzynia. W zawodach udział
wzięło 28 zawodników. Pierwsze miejsce zajął Włodzimierz
Zieliński, łowiąc szczupaka o długości 70 cm. Drugie miejsce
przypadło Grzegorzowi Piaseckiemu, który złowił sandacza
długości 55 cm, a trzecie Jakubowi Borowskiemu, który
wyspinningował szczupaka o długości 51,5 cm. Ryby po zmie-
rzeniu zostały wypuszczone do łowiska.
Organizatorem zawodów było koło miejskie PZW Drwęca
Golub-Dobrzyń. t

opracowano na podstawie materiałów Jana Ogniewskiego i
Stefana Janiszewskiego

Wspólne zdjęcie wędkarzy-sportowców, po o Puchar Starosty Powiatu Golub-Dobrzyń (fot. Jan Ogniewski)

70-centymetrowy szczupak!
Wędkarze-sportowcy
rywalizowali w regionie

Uczestnicy zawodów nad jeziorem Owieczkowo, fot. Jan Ogniewski

NASZE WODY
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NASZE WODY

Jak co roku, w całym okręgu
odbywały się zawody, w których
uczestniczyli młodzi adepci węd-
karstwa. Cieszy nas to w sposób
szczególny, bo z radością witamy
każdą młodą osobę w kręgu wiel-
bicieli wędkowania. Były duże
ryby, dużo nagród i co najważ-
niejsze – dużo radości i zabawy.

Już 25 maja, jako pierwsze zaczęło świę-
tować Koło Wędkarskie nr 54 przy

Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Dzień Dziecka był okazją dla - dwunastych
już! – Dziecięcych Zawodów Wędkar-
skich, zorganizowanych na „Martówce”
w Parku Bydgoskim. W zawodach wystar-
towała niemal setka dzieciaków, w tym –
co bardzo cieszy – blisko 40 dziewcząt.
Ponadto na Błoniach nad „Martówką”
odwiedzić można było stoisko promujące
unijny program operacyjny „Ryby
i Morze“.

Koło nr 5 Kontakt-Elana swoje zawody
zorganizowało na jeziorze Szańce
w Ryńsku, a gminne Koło PZW Grążawy
świętowało nad jeziorem Gutowo z dzieć-
mi z gminy Bartniczka. 

Były to już 29-te zawody spławikowe
z okazji Dnia Dziecka. Warto podkreslić,

Młodzi wędkarze w akcji,
czyli okręgowe zawody
z okazji Dnia Dziecka

że poza podziałem na kategorie wiekowe,
osobną konkurencję poświęcono dziew-
czętom.

Nad jeziorem Wielki Głęboczek swoje
zawody wędkarskie dla dzieci do lat 16
zorganizowały Koła Miejskie, Polmo
i Wiarus. Uczestnicy rywalizowali w 3 gru-
pach wiekowych. Zwycięzcy zostali
wyróżnieni pięknymi nagrodami, pu-
charkami i dyplomami, a każde dziecko
otrzymało zestaw nagród i słodkości. 

Koło Miejskie PZW Drwęca z Golubia-
Dobrzynia wybrało się nad jezioro Han-
dlowy Młyn. Zawody odbyły się 2 czerw-
ca i wzięła w nich udział ponad pół setki
dzieci. Wsparcie finansowe, które umożli-
wiło organizację zawodów otrzymano
w ramach otwartych konkursów ofert
Urzę-du Miasta, a część środków
pochodziła ze środków własnych koła.

Ostatnim Kołem okręgu PZW, świętują-
cym Dzień Dziecka było Koło nr 3 Policja
i Rzemiosło z Torunia. Odbywający się
9 czerwca piknik dla rodzin i członków
Koła odbył się w pięknej scenerii Jeziora
Grodzieńskiego w Mirakowie. Młodzi
wędkarze rywalizowali w dwóch grupach
wiekowych.

Wygląda na to, że rośnie nam znakomity –
nomen-omen – „narybek”, czyli nowe
pokolenie wędkarzy. A najbardziej chyba
cieszy fakt, że wśród zwycięzców niemal
połowę stanowiły dziewczęta.

Dodajmy, że Dzień Dziecka świętowało też
wiele innych Kół w naszym Okręgu.
t

Mamy to! Nasz wniosek o krok
bliżej do pół miliona na inwestycje
Agencja Rozwoju i Moderni-
zacji Rolnictwa umieściła na
swojej liście rankingowej wnio-
sek Okręgu PZW w Toruniu
o dofinansowanie inwestycji
dla wędkarzy. To jeden z zaled-
wie sześciu wniosków z całego
kraju, które trafiły na tę listę.
Teraz poczekamy na jego ocenę
i ostateczne wyniki.

Dotarły do nas bardzo dobre wiadomości.
Nasz wniosek o środki na rozwój infra-
struktury, przeszedł pierwszy etap kwalifi-
kacji i znalazł się na liście rankingowej
ARiMR. Dzięki temu jesteśmy o krok bliżej,
do pozyskania 440 876,71 złotych dotacji
na rozwój rybactwa śródlądowego
w naszym Okręgu. Te pieniądzę chcemy
pozyskać z unijnego Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Co to znaczy dla wędkarzy w naszym
Okręgu? Wyjaśnimy po kolei.

.Okręg PZW w Toruniu złożył
do ARiMR w Toruniu wnio-
sek o dofinansowanie na
realizację operacji pod
nazwą „Okręg PZW
w Toruniu – budowa
i modernizacja infrastruktu-
ry”. Wniosek złożono w ramach programu
unijnego o bardzo długiej nazwie, którą
jednak trzeba tu przytoczyć „Porty rybac-
kie, miejsca wyładunku, giełdy rybne
i przystanie – inwestycje w zakresie
poprawy infrastruktury portów rybackich,
giełd rybnych, miejsc wyładunku i przy-
stani”. Jest on częścią dużego Programu
Operacyjnego Unii Europejskiej pod
nazwą „Rybactwo i Morze”.

Za pomocą tych środków, planujemy zre-
alizować projekt inwestycyjny, polegający
na utwardzeniu miejsc postojowych słu-
żących do obsługi łodzi rybackich nad
następującymi jeziorami: Strażym, Zam-
kowe, Blizno, Łasin Duże, Salno Duże,
Rudnik, Skarlin, Mlewiec, Archidiakonka
i Kamionki.

Projekt zakłada też budowę dwóch wiat
do przechowywania sprzętu rybackiego –
nad jeziorami Skarlin i Kamionki. W wyni-
ku jego realizacji, ulepszona zostanie
infrastruktura miejsc wyładunku i przysta-
ni, co znacznie poprawi bezpieczeństwo,
warunki pracy oraz postoju i obsługi łodzi
rybackich.

Pełny koszt tej inwestycji ma wynieść bli-
sko jeden milion złotych, a dokładnie
916 010,62 złote brutto. Dzięki otrzyma-
nej dotacji, będziemy mogli pokryć 50%
tej sumy. Teraz nasz wniosek będzie prze-
chodził kolejne etapy kwalifikacyjne.
Trzymajcie kciuki za sukces

t
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REKLAMUJ SIĘ
W NASZYCH
WODACH!
Nasza gazeta dociera do wszystkich osób

zainteresowanych wędkowaniem i aktyw-

nym wypoczynkiem nad wodą w regionie

toruńskim: od Grudziądza po Brodnicę, od

Brodnicy po Toruń.

Oferujemy atrakcyjne ceny reklam 

i sprecyzowaną grupę docelową. 

Nasze Wody trafiają bezpośrednio w rece

4000 wędkarzy i wędkarek w różnych

grupach wiekowych - od dzieci zaczyna-

jących dopiero swoją przygodę nad wodą,

do seniorów.

Napisz do Działu Reklamy: 
naszewody2019@gmail.com
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nasze wywiady:

MIROSŁAW KOZIOŁ: NIE
BOJĘ SIĘ OBOWIĄZKÓW

Wędkarski Dzień
Dziecka w Okręgu

ZASADY
WĘDKOWANIA

i SKŁADKI NA 2020

WÊDKARSTWO + OCHRONA ŒRODOWISKA + RYBACTWO
NUMER 1/2019 + LISTOPAD + rok XXIII (66)

Zawody sportowe, czyli szczupak
na 70 centymetrów!

N A S Z E  W O D Y  -  P I S M O  Z O  P Z W  W  T O R U N I U

MINISTER ARDANOWSKI:
WĘDKARZE TO

STRAŻNICY PRZYRODY

nasze wywiady:

Uchwały Zarządu Okręgu
PZW w Toruniu
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