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Dożynki Prezydenckie 2020. Nasi wędkarze 
gościli u pary prezydenckiej.
Polskie organizacje rybackie zrzeszone w Federacji Organizacji Rybactwa Śródlądowego po raz kolejny brały udział 
w Dożynkach Prezydenckich, które tym razem odbyły się w dniu 20 września 2020 roku w Warszawie na terenie Kance-
larii Prezydenta RP. Na stoisku Organizacji Rybackich miała miejsce kampania informacyjno - promocyjna, dotycząca 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kontekście możliwości uzyskania wsparcia w ramach PO Ryby 
2014-2020. 
Podczas Dożynek odbyły się także pokazy kulinarne oraz bezpłatna degustacja potraw rybnych. Z naszą promocją do-
tarliśmy do widowni zgromadzonej na Dożynkach Prezydenckich, reprezentującej wiele grup społecznych, zwłaszcza 
rolników, przedstawicieli organów i instytucji państwowych, samorządów oraz mediów. W trakcie Dożynek, nasze 
stoisko, jak zawsze, odwiedził Prezydent Andrzej Duda z Małżonką, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać na tematy 
rybackie.
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IDZIEMY DO PRZODU

Wykaz numerów telefonów ko-
mendantów Społecznych Straży 

Rybackich (SSRyb)

Brodnica 604 591 422

Chełmno 603 682 479

Golub-Dobrzyń 604 280 261

Grudziądz 664 056 165

Nowe Miasto Lub. 606 281 979

Toruń 723 768 515

Wąbrzeźno 607 885 538

Wykaz numerów telefonów In-
spektorów Straży Ochrony Wód 

Grupa Toruń 600 976 247

Grupa ZGW-R 
Grzmięca 600 976 245

Grupa Grudziądz 664 056 165
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Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii, która mia-
ła wpływ także na wędkarski świat. Toruński Okręg 
PZW szybko zareagował na nowe realia, wprowadza-
jąc - z sukcesem - sprzedaż internetową. Po raz kolej-
ny okazało się też, że produkcja własnego narybku w 
Grzmięcy to nasz atut - mówi prezes Okręgu PZW w 
Toruniu, kolega Mirosław Purzycki, który podsumo-
wuje ten nietypowy rok.

Nasze Wody: Panie Prezesie, czy 2020 był najdziwniejszym rokiem 
w historii Okręgu?

Prezes Mirosław Purzycki: Czy był najdziwniejszy? Z powodu pandemii, 
ten rok wiele zmienił, ale nie był przełomem w sensie negatywnym. Zresztą, 
kiedy spojrzę na 40 lat mojej pracy dla wędkarzy, widzę wydarzenia zdecy-
dowanie ważniejsze i przełomowe. 

Kiedy 40 lat temu rozpocząłem pracę w Okręgu, mieliśmy m.in. 30 jezior. 
W 1993 roku zaryzykowaliśmy przeprowadzenie wielkiej zmiany. Stanęli-
śmy do przetargu na zarządzanie wodami i wygraliśmy wszystkie wody po 
byłym Gospodarstwie Rybackim w Lubiczu. To był przełom, bo wielu nie 
wierzyło w to, że nam się powiedzie i damy radę utrzymać te jeziora. 

Drugim przełomem był moment, kiedy doszliśmy do wniosku, że nieopła-
calna jest eksploatacja jezior przez rybaków. Rachunek ekonomiczny wy-
kazał, że nie mieliśmy z tego powodu prawie żadnego dochodu, mimo że 
zatrudnialiśmy ponad 30 rybaków. Roczny dochód wynosił wtedy zaledwie 
125 000 złotych netto i to było po prostu nieopłacalne. Wyglądało to tak, 
że za pieniądze ze składek wędkarzy kupowaliśmy materiał zarybieniowy, 
a ktoś inny korzystał z tego. Wtedy postanowiliśmy zrezygnować z ryba-
ków i wprowadzić obowiązek rejestracji połowów. Okazało się, że wędkarze 
odławiają dużo więcej niż rybacy. 

Za największy sukces uznajemy jednak to, że przez te lata nie oddaliśmy 
żadnego jeziora, które znalazło się pod naszym zarządem. Wprost przeciw-
nie - kupiliśmy nowe jeziora i grunty, m.in. w Grzmięcy, wraz z budynkami, 
za sumę 520 000 złotych.

Nasze Wody
Redakcja: ul. Słowackiego 80

87-100 Toruń
Tel.:+48 56 622 36 32
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Więcej jezior oznacza konieczność większych zarybień. 
Jak radzi sobie z tym toruński Okręg PZW?

Jesteśmy w dużej mierze samowystarczalni. Naszym du-
żym sukcesem była bowiem budowa ośrodka w Grzmię-
cy, dzięki któremu produkujemy dużo własnego narybku. 
Biorąc pod uwagę to, że coraz trudniej otrzymać materiał 
zarybieniowy, który jest też coraz droższy, zbudowanie 
i rozbudowa ośrodka było trafnym posunięciem. Między 
innymi dzięki temu, w ostatnim roku zarybiliśmy nasze 
jeziora ponad 2 tonami własnego materiału zarybieniowe-
go najwyższej jakości. 

Jeżeli chodzi o racjonalną gospodarkę zasobami jezior 
i rzek, którymi zarządzamy, osobnym tematem jest po-
zyskiwanie tarlaków. Pozyskujemy je z naszych wód, bo 
własny materiał genetyczny jest najlepiej dostosowany do 
panujących warunków, przez co jest najodpowiedniejszy. 

Okręg rozpoczął też restytucję wielu gatunków ryb. Ja-
kich w szczególności?

Trwa już restytucja troci, łososia i certy na Drwęcy i Wiśle. 
Od kilkunastu lat prowadzimy restytucję jesiotra. Chce-
my, żeby za kilka lat powrócił jako rozmnażający się w na-
szych wodach gatunek. Dlatego powstała też myśl budowy 
ośrodka zarybieniowego jesiotra. 

Udało się go wybudować dzięki 100% dofinansowaniu. 
Teraz, gdy minął już wynikający z przepisów unijnych, 
10-letni okres trwałości projektu, możemy produkować 
w nim wszystkie gatunki ryb.

Zasadniczo nie sprzedajemy materiału zarybieniowego na 
zewnątrz, ale wykorzystujemy na własne potrzeby. Mate-
riał zarybieniowy jest coraz droższy i trudniejszy do zdo-
bycia i ta tendencja nasiliła się w 2019/2020 roku. Wielu 
producentów wycofuje się z produkcji. Dzięki temu, że 
mamy własną produkcję Okręg toruński jest w dużym 
stopniu samowystarczalny.

Czy pandemia zmieniła pracę Okręgu? Czy wprowa-
dzona podczas niej sprzedaż internetowa okazała się 
sukcesem?

Tak, to był strzał w dziesiątkę. Pracownicy Okręgu szybko 
zareagowali i wprowadzili sprzedaż internetową. Wyma-
gało to dużego nakładu pracy i współdziałania z firmami 
informatycznymi, ale było dobrym posunięciem. Teraz je-
steśmy na etapie udoskonalania tego systemu opłat. 

Nie było oporu wędkarzy? 

Wprost odwrotnie. Wręcz domagali się tego ułatwienia. 
Pandemia przyspieszyła decyzję, którą i tak planowaliśmy. 
Okazało się to pełnym sukcesem.

Nasz Okręg, jako jeden z niewielu w kraju, zanotował 
także przyrost liczby członków. Czy to wyłącznie węd-
karze z naszego regionu?

Kiedy wprowadzono wiosenny lockdown, uniemożliwia-
jący wyjazdy zagraniczne, wiele osób zwróciło się w stronę 
polskich zasobów przyrody. Wielu wędkarzy doceniło na-
sza wieloletnią pracę nad stanem i jakością wód w Okręgu 
toruńskim, a także ogromne możliwości wyboru - zarzą-
dzamy ponad 180 jeziorami i wieloma rzekami. 

Pierwszą grupą nowych członków są rzeczywiście wędka-
rze z terenu Okręgu toruńskiego, ale zaraz za nimi plasują 
się osoby mieszkający w Warszawie i województwie mazo-
wieckim. Możemy z dumą powiedzieć, że w porównaniu 
z innymi Okręgami przyrost liczby członków jest u nas 
prawie największy w Polsce. 

Co przyciąga ludzi do naszych wód? 

Przede wszystkim to, że od wielu lat nie podnosimy opłat 
za wędkowanie. To wymaga ogromnej dyscypliny finan-
sowej i dokładnego liczenia środków, tym bardziej, że 
wciąż inwestujemy. Wykorzystujemy też dużo środków 
unijnych. Na przykład w tym roku, z różnych źródeł 
- w tym właśnie ze środków unijnych - pozyskaliśmy po-
nad 2 miliony złotych.

Czy to prawda, że Prezydent Andrzej Duda wspomógł 
wiosenną inicjatywę naszego Okręgu dotycząca wpro-
wadzenia ułatwień w dostępie do jezior dla wędkarzy?

Wiosną, podczas pełnego lockdownu, rząd wprowadził 
zakazy poruszania się po parkach i lasach. To znacząco 
ograniczyło możliwości wędkowania, bo nad jeziora trze-
ba przecież dojść, a  zazwyczaj idzie się przez teren zale-
siony. 

Napisaliśmy pismo do Prezydenta Dudy i on pomógł nam 
w zniesieniu tego zakazu w kontekście osób wędkujących. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni Prezydentowi za tę pomoc.

Dziękuję za rozmowę. 
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RYBY Z PRÓBÓWKI
Zarybienia wywołują wielkie emocje. 
Część wędkarzy żąda jak najczęstszego 
zarybiania atrakcyjnymi z naszego punk-
tu widzenia gatunkami, bo uważa, że jest 
to najszybsza droga do zasobnych łowisk.
Ja nie jestem ichtiologiem, ale jako wędkarz z wieloletnim 
stażem jestem zdania, że zarybienia to zło konieczne. Uży-
wam określenia „zło konieczne”, bo wiele naszych wód 
jest poddanych olbrzymiej presji wędkarskiej i rybackiej, 
a poza tym – co najgorsze – nie ma należytej ochrony tar-
lisk, więc bez zarybień nasze wody stałyby się bezrybną 
pustynią. 

W moim przekonaniu powinniśmy ze wszystkich sił 
dążyć do tego, by ryby w naszych wodach nie pocho-
dziły ze sztucznego tarła, będąc poniekąd rybami 
z probówki, lecz w 100% były efektem naturalnego 
rozrodu.  Każdy ichtiolog, z którym rozmawiałem na ten 
temat, przyznaje mi rację, ale… To „ale” to my i wszystko 
to, co zwiemy cywilizacją, która w nieodwracalny (chy-
ba?) sposób zmieniła porządek naturalnego świata, jak 
również operaty rybackie, które bardzo często są – pisząc 
najdelikatniej – nieco skostniałe. 

Rozmawiając z kolegami-wędkarzami, dochodzę bardzo 
często do wniosku, że jako nacja jesteśmy nie tylko znaw-
cami samochodów, lekarzami i politykami, ale też ichtio-
logami. Każdy z nas ma „cudowną” receptę na uzdrowie-
nie polskich wód. Gremialnie krytykowane są zarybienia 
podrośniętym wylęgiem, bo większość z nas uważa, że ce-
lowe mogą być jedynie zarybienia rybą miarową lub pra-
wie miarową. Autorzy tych recept nie zdają sobie spra-
wy, że sztuczny rozród i chów ryb rządzi się pewnymi 
prawami i podlega ograniczeniom. 
Należą do nich przede wszystkim niebagatelne koszty 
utrzymania ryb miarowych, czyli zdolnych do rozrodu, 
do momentu wypuszczenia ich do otwartej wody w ra-
mach zarybień. Mało kto z nas był w ośrodku zarybie-
niowo-hodowlanym i przyjrzał się bacznie wykonywanej 
w nim pracy oraz jego możliwościom i zdaje sobie sprawę, 
że utrzymanie ryb sporej wielkości wymaga odpowiednie-
go zasobu wody, bo ryby to nie są przepiórki japońskie, 
których kilkanaście sztuk może bytować w klatkowej ho-
dowli na 1 m2. 

Podchowanie dużych ryb generuje niebagatelne koszty. 
Dodatkowo nie zdajemy sobie sprawy, że podrośnięte 
ryby z hodowli potrafią być nieodwracalnie zdegene-
rowane mentalnie. Duże brzany „z probówki” zbierają 
pokarm z powierzchni wody i z toni, bo tak był im on sy-
pany przez okres chowu, a nie potrafią niestety żerować 
przy dnie. Są to rybie kaleki, które nie są zdolne w zgodzie 
z naturalnym porządkiem świata wywracać kamienie na 
dnie rzeki, by zajadać się larwami chruścików i pijawkami.
Od momentu zarybienia dni tych brzan są policzone, 
bo są one pozbawione ludzkiej opieki i sztucznej karmy. 
Widziałem wyrośnięte hodowlane szczupaki, które po 
wpuszczeniu do dziki wód szybko padły z głodu bo były 
przyuczone do… podnoszenia granulatu z dna, a nie do 
polowania na płotki. 

Takich przykładów mogę przytoczyć wiele, co wcale 
nie oznacza, że uważam się za jedynego sprawiedliwego 
i nieomylnego. Staram się tylko słuchać obu stron dysku-
sji, w tym przypadku wędkarzy i ichtiologów. Ci ostatni 
wyraźnie sugerują, że zarybienia rybim drobiazgiem 
są wielokrotnie efektywniejsze (choć z wędkarskiego 
punktu widzenia to niemiła informacja), bo tzw. materiał 
zarybieniowy nie jest zdegenerowany hodowlanymi przy-
zwyczajeniami i mimo wielkich strat w masie (przeżywa 
znikomy ich procent) lepiej odnajduje się w naturalnym 
środowisku.  Właśnie ta minimalna przeżywalność jest 
najczęściej obiektem naszej krytyki, bo zbyt kochamy bu-
dujące statystyki, a nie racjonalność. 

Największym grzechem związanym z zarybieniami są 
jednak źle wydawane pieniądze – nasze wędkarskie pie-
niądze. Nie będę się tu rozwodził, ani czynił konkret-
nych przytyków, bo powszechnie wiadomo, że narybek 
jest bardzo trudny do policzenia. Pragnę jednak zwrócić 
uwagę, że wielu z nas nie zadaje sobie trudu by zerknąć 
w cenniki i tworzy legendy o zarybianiu boleniami, za-
miast sandaczami, choć cena narybku sugeruje zdecydo-
wanie odwrotną sytuację. Bardzo często autorytatywnie 
się wypowiadamy, a nie mamy podstawowej wiedzy. 

Na wstępie napisałem, że zarybienia to zło konieczne. Ja 
akurat jestem wrogiem wszelkiego zła, więc jestem rów-
nież wrogiem zarybień. Moja propozycja to totalna od-
budowa naturalnego tarła ryb w naszych wodach. Ta 
„totalność” powinna polegać na tworzeniu jak najwięk-
szej liczby obrębów ochronnych wyłączonych z wędkowa-
nia, co wymagałoby od wędkarzy samoograniczenia. Ze 
względu na niskie stany wód w rzekach, powinno się tak-
że budować obniżone „poletka” zalewowo-tarłowe i ściśle 
je chronić przed zakusami kłusowników, co wymagałoby 
z kolei od wędkarzy zaangażowania oraz tego, by nauczyli 
się na powrót konstruować i w odpowiednich miejscach 
zatapiać krześliska, Zarybienia nie będą potrzebne, gdy 
uda się przywrócić naturalne tarło ryb, bo natury i tak nikt 
nie zastąpi.

Tekst jest przedrukiem artykułu autorstwa Grzegorza Sybilskie-
go z miesięcznika "Wędkarski Świat" / WŚ 11/2020. Redakcji 
WŚ dziękujemy w imieniu toruńskiej braci wędkarskiej za 
udostępnienie tekstu.
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JUŻ OD ROKU DZIAŁA NOWOCZESNY 
POMOST NA JEZIORZE KAMIONKOWSKIM

5 grudnia 2019 był bardzo zimnym, ale słonecznym 
dniem. Na plaży nad jeziorem w Kamionkach Małych, 
zgromadziła się grupa oficjeli i oddział Wojska Polskiego. 
Powodem tego spotkania było oddanie do użytku nowego 
pomostu nad Jeziorem Kamionkowskim. Dziś możemy 
powiedzieć, że obiekt spełnił swoje funkcje wzorowo.

Prace przy budowie pomostu trwały cztery tygodnie. 
Obiekt zbudowali żołnierze z jednostki 3136 w Cheł-
mnie. Choć stanęło przed nimi ciężkie i wymagające pre-
cyzji zadanie, tempo prac było ekspresowe, . Z perspek-
tywy roku intensywnego użytkowania widać, że pomost 
został wykonany tak solidnie, że posłuży plażowiczom 
i wędkarzom jeszcze przez wiele lat. Nie ma wątpliwości, 
że wzbogaca on wydatnie infrastrukturę wypoczynkowo-
-turystyczną gminy Łysomice i powiatu toruńskiego. 

Przygotowania do tej inwestycji trwały od lata 2019, 
a sama budowa pomostu była ostatnim etapem, trwają-
cej przez wiele miesięcy, wspólnej pracy dużego zespołu 
ludzkiego. Obiekt nie powstałby, gdyby nie współpraca 

samorządów lokalnych z toruńskim Okręgiem PZW i 
wojskiem. Dlatego trzeba przypomnieć o osobach, dzię-
ki którym powstała ta potrzebna wszystkim inwestycja. 
Mowa o Staroście Toruńskim panu Marku Olszewskim, 
podpułkowniku Sylwesterze Droździe, dowódcy jed-
nostki wojskowej 3136, panu Robercie Kożuchowskim, 
przewodniczącym Rady Gminy Łysomice, panu Piotrze 
Kowalu, wójcie gminy Łysomice i o koledze Mirosławie 
Purzyckim, prezesie Okręgu Polskiego Związku Wędkar-
skiego w Toruniu. 

Pomost nie powstałby bez wsparcia finansowego samo-
rządów. Udzielili go starosta toruński i wójt gminy Łyso-
mice, a część środków przeznaczonych na tę inwestycję 
pochodziła z budżetu toruńskiego Okręgu PZW.

Warto dodać, że włączenie się do budowy jednostki 
w Chełmnie,  było rozwiązaniem, pozwalającym zdecydo-
wanie ograniczyć koszty. Pomost zamiast szacunkowej 
ceny 1.5 mln złotych, kosztował około pół miliona.
Wszystko zaczęło się 18 października 2019 roku. Tego 

Wędkarze i turyści odpoczywający nad Jeziorem Kamionki nieopodal Turzna, już od 
roku korzystają z nowego pomostu. Po 12 miesiącach postanowiliśmy wrócić nad 
Kamionki i sprawdzić jak sprawuje się ta inwestycja. Okazuje się, że budowa nowego 
pomostu była strzałem w dziesiątkę.
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dnia toruński Okręg PZW zawarł z Gminą Łysomice 
umowę na poddzierżawę części Jeziora Kamionkowskie-
go. PZW był stroną umowy, gdyż to właśnie Okręg toruń-
ski wydzierżawiał ten akwen od Skarbu Państwa, na czas 
do końca 2027 roku. 

Dzięki umowie, gmina uzyskała prawo do użytkowania 
części jeziora o pow. 2,7200 ha, obejmującej teren kąpieli-
ska, znajdujący się w obrębie starego pomostu.

Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w Toruniu, za zgodą starosty toruńskiego 
Marka Olszewskiego, który reprezentował właściciela jeziora, 
czyli Skarb Państwa. Starosta zobowiązał się zadbać o to, aby 
zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki pogodzić

„interes gospodarczy i rekreacyjno - wypoczynkowy stron”. 
Ten urzędniczy zapis oznaczał po prostu pogodzenie po-
trzeb różnych grup ludzi, którzy będą korzystać z infra-
struktury Kamionek. Mowa tu o wędkarzach oraz plażo-
wiczach korzystających z rekreacji i wypoczynku. W ten 
sposób otwarta została droga do budowy nowego pomostu 
na jeziorze. 

Podczas ubiegłorocznej uroczystości, wójt gminy Łysomi-
ce mówił - To nie było proste wyzwanie, by przejąć dzier-
żawę i dokonać wymiany dzierżaw. Ale dzięki zrozumie-
niu ze strony toruńskiego PZW, mamy możliwość władać 
tym terenem - dodał. A my - wędkarze i turyści - mamy 
piękny, solidny pomost.  

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
już niebawem wiele korzystnych zmian 
przeprowadzonych zostanie  nad urokli-
wym i atrakcyjnym dla wędkarzy akwenem 
położonym w zachodniej części miasta.
 
Zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok pro-
jekt "Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców 
Torunia" zyskał przychylność głosujących i wraz z czte-
rema innymi projektami z listy ogólnomiejskiej zostanie 
skierowany do realizacji. Rewitalizacja  portu okazała się 
największym, najobszerniejszym i najkosztowniejszym 
(ponad 2,2 mln zł) spośród wszystkich 104 projektów, 
osiedlowych  i ogólnomiejskich, zgłoszonych przez miesz-
kańców na nadchodzący rok.

Podczas planowanych zmian przewiduje się m.in. wy-
budowanie tam poprzecznych (ostróg) oraz tamy rów-
noległej, które mają ograniczyć gromadzenie  osadów 
dennych niesionych przez Wisłę, a tym samym zapobiec 
stopniowemu wypłycaniu. Mechaniczne usunięcie nanie-
sionych osadów dennych, oczyszczenie i pogłębienie tzw. 
"szyjki" uchroni akwen przed dalszą degradacją. Te działa-
nia sprzyjać będą rozwojowi żeglarstwa, kajakarstwa, nie 
wspominając o korzyściach dla samych wędkarzy. 

Slip wraz z pomostem  ( długości  do 25 metrów) do cu-
mowania  łodzi, parking na 20 samochodów, miejsca 
postojowe dla rowerów wraz z zapleczem gospodarczym 
(ławka, wiata, grill, śmietniki), rodzinne miejsce pikniko-
we to kolejne inwestycyjne zamierzenia ujęte w projekcie 
przywrócenia Portu Drzewnego mieszkańcom Torunia.
Listę planowanych przedsięwzięć uzupełnia ścieżka pie-
szo - rowerowa o długości prawie kilometra, stworzenie 
punktu widokowego z ławkami i stojakami na rowery.

Utworzenie parkingu dla samochodów i rowerów, oświe-
tlenie zaplecza gospodarczego z miejscem  na piknik, sli-
pem i pomostem, stworzą zachętę do  spędzania tutaj cza-
su wolnego w gronie rodziny i przyjaciół.

Port Drzewny w Toruniu to 65-hektarowy akwen wod-
ny - odnoga Wisły, niegdyś jeden z największych portów 
wiślanych. Dzisiaj nieco zapomniany i zaniedbany. Basen 
portowy ma długość 1,8 km, szerokość 350 m, wejście do 
portu długości 1,5 km i szerokości ok. 60 m. W miejscu 
dawnego placu do rozładunku i przeładunku drewna, tar-
taku, urządzeń portowych obecnie znajduje się kościół,   
kompleks Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej,  
hotel oraz Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych "To-
wimor". 

Port Drzewny jest bardzo ważny dla ogółu miesz-
kańców Torunia z uwagi na jego wyjątkowe walory 
przyrodnicze. Teren ten stanowi obręb ochronny Port 
Drzewny, obejmujący całą powierzchnię wody wraz z 
tak zwaną „szyjką” i starorzeczem położonym na pół-
noc od portu w granicach jego własności. To także je-
dyne w regionie miejsce i ostatnie aż do ujścia Wisły 
do morza, gdzie występuje naturalne tarlisko sandacza.  
(rs)

PORT DRZEWNY - ZIELONA PRZYSTAŃ DLA 
MIESZKAŃCÓW I WĘDKARZY
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Plan pracy w 2021 r. może ulec zmianie w zależności od rozwoju pandemii COVID-19.

Plan posiedzeń Prezydium i Zarządu Okręgu PZW Toruń w 2021 roku

Lp. Zarząd/Prezydium Data Godzina Temat Referują

1 PREZYDIUM 25.01.2021 15:00 Analiza gospodarki wędkarsko-rybackiej. V-ce Prezes ds. zagospodarowania wód, 
Przewodniczący Rad Rejonów

2. PREZYDIUM 15.02.2021 15:00 Projekty obywatelskie. Sekretarz
Przewodniczący Rad Rejonów

3. ZARZĄD 6.03.2021 10:00 Zatwierdzenie bilansu za 2020 r. Skarbnik, Główna Księgowa, Przewodni-
czący OKR

4. PREZYDIUM 26.04.2021
 15:00 Praca z młodzieżą.

Analiza działalności sportowej.
V-ce Prezes ds. sportu

Przewodniczący Rady ds. Młodzieży
5. PREZYDIUM 24.05.2021 15:00 Ochrona wód. V-ce Prezes ds. ochrony wód

6. ZARZĄD 21.06.2021 15:00 Wykorzystanie środków unijnych i róż-
nych dotacji.

V-ce Prezes ds. inwestycyjno-organiza-
cyjnych, Skarbnik

Przewodniczący Rad Rejonów
7. PREZYDIUM 26.07.2021 15:00 Analiza działalności sportowej. V-ce Prezes ds. sportu

8. PREZYDIUM 30.08.2021 15:00 Propozycje opłat i zasad wędkowania w 
2022 r. Skarbnik

9. PREZYDIUM 27.09.2021 15:00 Praca z dziećmi i młodzieżą. V-ce Prezes ds. sportu, Przewodniczący 
Rady ds. Młodzieży

10. ZARZĄD 23.10.2021 10:00 Opłaty i zasady wędkowania 2022
Zebrania sprawozdawcze w Kołach.

Skarbnik, Sekretarz
Przewodniczący Rad Rejonów

11. PREZYDIUM 29.11.2021 15:00 Analiza ekonomiczna Okręgu. Skarbnik
Przewodniczący OKR

12. ZARZĄD 18.12.2021 10:00
Podsumowanie działalności Okręgu w 
2021 r. i sprawozdania z działalności 

OKR i OSK

Prezes i V-ce prezesi ZO
Przewodniczący OKR
Przewodniczący OSK

Wszystkie posiedzenia odbywają się w stanicy wędkarskiej w Wąbrzeźnie, poza posiedzeniem zatwierdzającym bilans w dniu 6.03.2021, które 
odbędzie się w biurze Okręgu w Toruniu.

Plan posiedzeń Rad Rejonów w  2021
Rejon  TORUŃ 8 marzec 10 maj 27 wrzesień 16:00 siedziba Okręgu PZW

Rejon  GRUDZIĄDZ 9 marzec 11 maj 28 wrzesień 16:00 KM Grudziądz
Rejon  NOWE MIASTO 

LUBAWSKIE 10 marzec 12 maj 29 wrzesień 16:00 KM Nowe Miasto Lubawskie

Rejon  BRODNICA 10 marzec 12 maj 29 wrzesień 18:00 KM Brodnica
Rejon  WĄBRZEŹNO 11 marzec 13 maj 30 wrzesień 15:30 KM Wąbrzeźno

Rejon  GOLUB DOBRZYŃ 11 marzec 13 maj 30 wrzesień 17:30 KM Golub Dobrzyń
Rejon  ŁASIN 12 marzec 14 maj 1 październik 16:00 Ośrodek Sportu Łasin

Rejon  CHEŁMNO 12 marzec 14 maj 1 październik 18:00 KM Chełmno
Rejon  CHEŁMŻA 13 marzec 15 maj 2 październik 9:00 KM Chełmża

Dni pracujące oraz dni wolne biura Okręgu PZW Toruń
Dodatkowe dni pracy (soboty) Biura Okręgu w 2021 Dni wolne od pracy w zamian za pracujące soboty Biura Okręgu w 2021

6.03 2.04
5.06 11.06

23.10 12.11
11.12 24.12
18.12 31.12

24.09 (za sobotę 1.05)
8.10 (za sobotę 25.12)

PLAN PRACY OKRĘGU PZW W TORUNIU 2021 ROKU
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TEMATYKA POSIEDZEŃ  Rejonowych  Rad
 

Marzec Maj Wrzesień / Październik

1. Analiza stanu liczbowego członków
w Kołach. Zwiększenie liczby członków.

1. Podsumowanie inwentaryzacji znaków
i pozwoleń w Kołach z udziałem Komisji Re-
wizyjnych Kół. Stan liczbowy członków Kół.

1. Opłaty i zasady wędkowania na 2022 r.

2. Zadania w zakresie ochrony wód i go-
spodarki rybacko-wędkarskiej. 2. Rozdział odznak. 2. Terminy zebrań sprawozdawczo-wyborczych

w Kołach.
3. Praca z dziećmi i młodzieżą. Zawody 

sportowe w Kołach i Rejonach.
3. Analiza działalności sportowej w Kołach

i Rejonach. 3. Podsumowanie działalności Rad Rejonów za 2021

4. Mistrzostwa dzieci i młodzieży w Rejo-
nach.

4. Analiza: ochrony wód, gospodarki wędkarsko-ry-
backiej, pracy z młodzieżą, sportu.

Liczba członków - Okręg PZW Toruń 2020

Lata

Nazwa koła

1993 1993 /
2020

2015   2016   2017   2018   2019   2020   2020 / 
2019 

2020 
inter-
net

 2020  
suma

2020 / 
2019 
liczbowa  
zmiana 
członków

2020 / 
2019

REJON TORUŃ 7 100   67% 4 799   4 571   4 605   4 749   4 886   4 764   -122   197   4 961   75   102%

K-1 Miejskie 2 734   56% 1 845   1 763   1 765   1 781   1 718   1 524   -194   101   1 625   -93   95%

K-3 Policja i Rze-
miosło

286   80% 211   196   202   209   201   228   27   4   232   31   115%

K-6 MSM Toruń 165   166   184   187   218   177   -41   27   204   -14   94%

K-10 SM Kopernik 95   101   245   296   432   583   151   4   587   155   136%

K-12 KG Lubicz 343   41% 159   161   145   152   152   142   -10   4   146   -6   96%

K-49 Skalar 292   43% 176   145   120   110   121   125   4   9   134   13   111%

K-54 Urząd Marszał-
kowski

133   83% 80   75   95   116   122   110   -12   4   114   -8   93%

K-58 UMK 104   90% 128   120   106   97   104   94   -10   3   97   -7   93%

K-61 PKP 249   88% 246   231   222   228   222   219   -3   7   226   4   102%

K-62 Rubinkowo 823   80% 793   747   627   661   693   661   -32   21   682   -11   98%

K-67 Zławieś Wielka 95   262% 163   149   167   189   231   249   18   2   251   20   109%

K-71 Na Skarpie 250   112% 504   474   502   533   554   652   -20   11   663   -9   120%

K-5 Kontakt-Elana 331   120   123   147   137   118   

Zlikwidowane koła 1 460   114   120   78   53   

REJON GRUDZIĄDZ 4 184   59% 2 001   2 079   2 127   2 208   2 333   2 469   136   34   2 503   170   107%

K-28 Miejskie 2 513   30% 801   802   826   804   825   758   -67   18   776   -49   94%

K-27 KARAŚ 166   119% 131   158   186   192   200   198   -2   1   199   -1   100%

K-29 OKOŃ 312   240% 398   437   472   521   587   749   162   11   760   173   129%

K-30 AGROMET 
UNIA 

327   68% 157   163   169   174   189   223   34   1   224   35   119%

K-31 Hydro-Vacuum 366   65% 233   241   232   236   245   239   -6   2   241   -4   98%

K-32 KW przy CSLog 194   62% 104   100   82   109   109   120   11   120   11   110%

K-57 LESZCZ 65   108% 81   79   66   74   75   70   -5   70   -5   93%

K-76 Perkoz JW. 4512 89   126% 96   99   94   98   103   112   9   1   113   10   110%

Zlikwidowane koła 152   

REJON CHEŁMŻA 896   85% 708   718   688   733   772   761   -11   16   777   5   101%

K-8 Miejskie 866   77% 636   648   611   649   682   667   -15   15   682   0   100%

K-9 Cukrownia 72   70   77   84   90   94   4   1   95   5   106%

Zlikwidowane koła 30   

REJON CHEŁMNO 1 644   80% 1 243   1 176   1 158   1 160   1 264   1 320   56   25   1 345   81   106%

K-23 Miejskie 717   33% 331   288   221   206   223   240   17   1   241   18   108%



8

Lata

Nazwa koła

1993 1993 /
2020

2015   2016   2017   2018   2019   2020   2020 / 
2019 

2020 
inter-
net

 2020  
suma

2020 / 
2019 
liczbowa  
zmiana 
członków

2020 / 
2019

K-26 KG Unisław 138   131% 173   176   168   188   201   181   -20   15   196   -5   98%

K-36 KG Kijewo Kró-
lewskie

73   89% 67   65   70   69   61   65   4   5   70   9   115%

K-56 Record Chełmno 392   153% 429   397   454   471   544   599   55   2   601   57   110%

K-66 Lisewo 50   200% 91   95   100   101   109   100   -9   2   102   -7   94%

K-87 KG Papowo 
Biskupie

66   111% 80   81   76   65   69   73   4   73   4   106%

K-90 URSUS 142   44% 72   74   69   60   57   62   5   62   5   109%

Zlikwidowane koła 66   

REJON BRODNICA 2 126   111% 1 737   1 795   1 934   2 030   2 239   2 367   128   34   2 401   162   107%

K-16 Miejskie 768   129% 915   933   954   957   1 015   987   -28   23   1 010   -5   100%

K-17 POLMO 600   71% 206   212   249   271   325   427   102   3   430   105   132%

K-18 KG Górzno 188   139% 108   113   126   195   257   262   5   262   5   102%

K-19 Jabłonowo 
Pomorskie

403   85% 240   261   283   295   311   341   30   2   343   32   110%

K-25 WIARUS 120   133% 134   145   151   154   147   159   12   6   165   18   112%

K-89 KG Grążawy 47   406% 134   131   171   158   184   191   7   191   7   104%

REJON ŁASIN 880   129% 790   864   869   919   1 042   1 134   92   18   1 152   110   111%

K-33 Miejskie 225   261% 156   183   223   280   357   587   -16   14   601   -2   168%

K-37 Casus 240   265   236   252   246   

K-22 KG Radzyń 
Chełmiński

134   73% 92   95   99   83   83   98   15   98   15   118%

K-34 Świecie n/Osą 
Lisnowo

95   124% 99   99   94   71   89   118   29   118   29   133%

K-38 KG Rogóźno 179   68% 62   70   66   72   94   122   28   122   28   130%

K-68 KG Gruta 225   93% 141   152   151   161   173   209   36   4   213   40   123%

Zlikwidowane koła 22   

REJON WĄBRZEŹNO 996   90% 721   737   751   819   868   898   30   10   908   40   105%

K-20 Miejskie 560   53% 333   335   324   330   333   295   -38   7   302   -31   91%

K-21 Wędkarz 
Wąbrzeźno

221   226% 317   327   346   401   438   499   61   3   502   64   115%

K-44 KG Płużnica 57   182% 71   75   81   88   97   104   7   104   7   107%

Zlikwidowane koła 158   

REJON NOWOMIEJ-
SKI

963   169% 1 254   1 301   1 385   1 466   1 577   1 624   47   42   1 666   89   106%

K-35 Miejskie 834   153% 990   1 037   1 110   1 143   1 246   1 274   28   32   1 306   60   105%
K-46 Biskupiec 129   271% 264   264   275   323   331   350   19   10   360   29   109%

REJON GOLUB - 
DOBRZYŃ

984   103% 787   775   839   807   951   1 011   60   8   1 019   68   107%

K-13 Miejskie 683   104% 535   545   597   563   669   707   38   6   713   44   107%
K-15 Kowalewo Pom. 201   135% 228   200   213   216   253   271   18   2   273   20   108%
K-47 KG Ciechocin 72   46% 24   30   29   28   29   33   4   33   4   114%
Zlikwidowane koła 28   

Honorowy członek 4   4   4   4   4   4   4   0   100%

ZGRW Grzmięca 400   460   449   470   524   556   32   556   32   106%

OKRĘG TORUŃ 1   19   4   1   2   1   5   7   6   

O G Ó Ł E M 19 773   86% 14 444   14 481   14 828   15 369   16 461   16 910   449   389   17 299   838   105%
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Wartość materiału zarybieniowego (jeziora)
GATUNEK

PROD. WŁASNA ZAKUP RAZEM

szt. kg WARTOŚĆ szt. kg WARTOŚĆ szt. kg WARTOŚĆ

amur kroczek 14,00 224,00 14,00 224,00
karaś nar. jesienny 70,00 525,00 70,00 525,00
karaś posp. kroczek 206,00 3296,00 1188,00 18711,00 1394,00 22007,00
karp kroczek 708,00 9090,00 708,00 9090,00
lin kroczek 636,00 11448,00 910,00 16290,75 1546,00 27738,75
sandacz nar. jesi-
enny

800 470,00 27876,44 800 470,00 27876,44

sandacz nar. letni 987000 95048,10 987000 95048,10
sielawa wylęg żer. 2000000 10200,00 2000000 10200,00
szczupak nar. 
jesienny

1393,00 34825,00 240,00 6020,05 1633,00 40845,05

szczupak nar. letni 1202000 91586,92 1202000 91586,92
szczupak w.ż. 4093000 90046,00 4093000 90046,00
węgorz nar. pod-
chowany

211,00 39657,45 211,00 39657,45

Razem 6093000 3027,00 159654,00 2189800 3019,00 295190,71 8282800 6046,00 454844,71

ZARYBIENIA

Rozliczenie zarybień rzek w Okręgu PZW Toruń w 2020 roku 
Gatunek \ Obwód Wisła nr 2

Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 

własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu

Zarybiono 
za środki z 
programu 
restytucji 

Środki z 
programu 
restytucji

1. troć smolty (szt.) 1 000 szt. 1 000 szt. 3 150,00 zł
2. łosoś smolty (szt.) 1 000 szt. 1 000 szt. 4 200,00 zł
3. szczupak wylęg (szt.) 75 000 szt. 75 000 szt. 1 650,00 zł

4. szczupak narybek letni 
(szt.)

2 500 000 
szt.

2 500 000 
szt. 240 750,00 zł

5. sandacz narybek letni (szt.) 1 000 000 
szt.

1 000 000 
szt. 96 300,00 zł

6. sum dwulatek (kg) 300 kg 300 kg 5 827,50 zł
7. certa narybek jesienny (szt.) 1 000 szt. 1 000 szt. 620,60 zł

Razem wartość 1 650,00 zł 350 848,10 zł 0,00 zł

Gatunek \ Obwód

Wisła nr 3

Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 

własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu

Zarybiono 
za środki z 
programu 
restytucji 

Środki z 
programu 
restytucji

1. troć smolty (szt.) 104 000 szt. 104 000szt. 241 800,00 zł
2. szczupak wylęg (szt.) 2 000 000 

szt.
2 000 000 
szt.

44 000,00 zł

3. szczupak narybek letni 
(szt.)

120 000 szt. 120 000 
szt.

11 556,00 zł

4. sandacz narybek letni (szt.) 190 000 szt. 190 000 szt. 18 297,00 zł
5. jaź narybek letni  (szt.) 15 000 szt. 15 000 szt. 1 500,00 zł
6. sum kroczek (kg) 500 kg 500 kg 9 712,50 zł
7. węgorz szklisty (szt.) 6 000 szt. 6 000 szt. 4 410,00 zł
8. certa narybek letni (szt.) 5 000 szt. 5 000 szt. 1 749,99 zł
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9. lin narybek jesienny (kg) 300 kg 300 kg 6 900,00 zł
10. świnka narybek jesienny 

(szt.)
5 000 szt. 5 000 szt. 2 500,00 zł

11. boleń narybek letni (szt.) 4 900 szt. 4 900 szt. 1 224,76 zł
12. brzana narybek wiosenny 

(szt.)
6 000 szt. 6 000 szt. 7 680,00 zł

13. kleń narybek jesienny 
(szt.)

4 000 szt. 4 000 szt. 2 040,00 zł

14. jesiotr wylęg 14D 
(szt.)

103 096 szt. 103 096 szt. 135 365,05 zł

Razem wartość 193 085,05 zł 53 850,25 zł 241 800,00 zł

Gatunek \ Obwód Wisła nr 4
Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 
własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu

Zarybiono 
za środki z 
programu 
restytucji 

Środki z 
programu 
restytucji

1. troć smolty (szt.) 130 000 szt. 130 000szt 302 250,00 zł
2. szczupak wylęg (szt.) 200 000 szt. 200 000 szt. 4 400,00 zł
3. szczupak narybek letni 

(szt.)
350 000 szt. 350 000 

szt.
33 705,00 zł

4. sandacz narybek letni 
(szt.)

325 000 szt. 325 000 
szt.

31 297,50 zł

5. jaź narybek jesienny (kg.) 100 kg 100 kg 1 350,00 zł
6. sum kroczek (kg) 1 000 szt. 1 000 szt. 19 425,00 zł
7. węgorz szklisty (szt.) 60 000 szt. 60 000 szt. 44 100,00 zł
8. certa narybek letni 

(szt.)
1 000 szt. 1 000 szt. 349,99 zł

9. lin narybek jesienny  (kg) 20 kg 20 kg 360,00 zł
10. świnka narybek jesienny 

(szt.)
60 000 szt. 60 000 szt. 30 000,00 zł

11. boleń narybek jesienny 
(szt.)

3 000 szt. 3 000 szt. 1 476,60 zł

12. brzana narybek jesienny 
(szt.)

3 000 szt. 3 000 szt. 3 000,00 zł

13. kleń narybek jesienny (szt.) 30 000 szt. 30 000 szt. 15 300,00 zł
14. jesiotr wylęg 14D 

(szt.)
77 691 szt. 77 691 szt. 102 008,28 zł

Razem wartość 155 068,28 zł 131 704,09 zł 302 250,00 zł

Gatunek \ Obwód Drwęca nr 5
Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 
własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu

Zarybiono 
za środki z 
programu 
restytucji 

Środki z 
programu 
restytucji

1. troć smolty (szt.) 90 000 szt. 90 000 szt. 209 250,00 zł
2. troć wylęg (szt.) 384 400 szt. 84 400 szt. 6 752,00 zł 300 000 szt. 54 000,45 zł
3. troć narybek letni (szt) 400 000 szt. 300 000 szt. 78 000,00 zł 100 000 szt. 26 000,00 zł
4. łosoś smolty (szt.) 69 520 szt. 69 520 szt. 229 416,00 zł
5. łosoś narybek letni (szt.) 120 000 szt. 120 000 szt. 42 000,00 zł
6. łosoś wylęg (szt.) 22 000 szt. 22 000 szt. 2 420,00 zł
7. certa narybek letni (szt.) 5 000 szt. 5 000 szt. 1 749,99 zł
8. pstrąg potokowy nar wios.

(szt.)
9 000 szt. 9 000 szt. 10 395,00 zł

9. jesiotr narybek 0+ (szt.) 45 000 szt. 45 000 szt. 181 795,50 zł

Razem wartość 268 967,50 zł 12 144,99 zł 560 666,45 zł
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Gatunek \ Obwód Osa nr 8
Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 
własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu

1. szczupak wylęg (szt.) 200 000 szt. 200 000 szt. 4 400,00 zł
2. sandacz narybek letni (szt.) 15 000 szt. 15 000 szt. 1 444,50 zł
3. jaź narybek jesienny (kg) 180 kg 180 kg 2 430,00 zł
4. sum kroczek (kg) 20 kg 20 kg 388,50 zł
5. świnka narybek jesienny (szt.) 2 000 szt. 2 000 szt. 1 000,00 zł

Razem wartość 5 400,00 zł 4 263,00 zł

Gatunek \ Obwód Wel nr 10
Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 
własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu

1. świnka narybek jesienny 
(szt.)

1 000 szt. 1 000 szt. 500,00 zł

2. pstrąg potokowy nar wios. 
(szt.)

8 000 szt. 8 000 szt. 9 587,20 zł

3. lipień narybek jesienny (szt.) 1 000 szt. 1 000 szt. 1 312,50 zł

Razem wartość 500,00 zł 10 899,70 zł

Gatunek \ Obwód Rypienica
Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 
własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu

1. świnka narybek jesienny (szt.) 1 000 szt. 1 000 szt. 500,00 zł
2. jaź narybek jesienny (kg) 50 kg 50 kg 676,12

Razem wartość 500,00 zł 676,12 zł

Gatunek \ Obwód Brynica nr 2
Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 
własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu

1. troć wylęg (szt.) 10 000 szt. 10 000 szt. 800,00 zł
2. pstrąg potokowy nar wios. (szt.) 500 szt. 500 szt. 577,50 zł

Razem wartość 800,00 zł 577,50 zł

Gatunek \ Obwód Pissa nr 2
Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 
własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu

1. troć wylęg (szt.) 5 000 szt. 5 000 szt. 400,00 zł
2. pstrąg potokowy nar wios. (szt.) 500 szt. 500 szt. 577,50 zł

Razem wartość 400,00 zł 577,50 zł

Gatunek \ Obwód Struga Lubianka nr 2
Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 
własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu

1. troć wylęg (szt.) 5 000 szt. 5 000 szt. 400,00 zł
2. jaź narybek jesienny (kg) 20 kg 20 kg 270,00 zł

Razem wartość 670,00 zł 0,00 zł

Gatunek \ Obwód Ruziec nr 5
Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 
własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu
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1. troć wylęg (szt.) 10 000 szt. 10 000 szt. 800,00 zł
2. jaź narybek jesienny (kg) 20 kg 20 kg 270,00 zł

Razem wartość 1 070,00 zł 0,00 zł

Gatunek \ Obwód Osa nr 3
Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 
własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu

1. jaź narybek jesienny (kg) 70 kg 70 kg 945,00 zł

Razem wartość 945,00 zł 0,00 zł

Lp. Gatunek \ Obwód Osa nr 5
Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 
własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu

1. jaź narybek jesienny (kg) 70 kg 70 kg 945,00 zł

Razem wartość 945,00 zł 0,00 zł

Gatunek \ Obwód Osa nr 7
Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 
własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu

1. jaź narybek jesienny (kg) 70 kg 70 kg 945,00 zł

Razem wartość 945,00 zł 0,00 zł

Gatunek \ Obwód Struga Toruńska nr 2
Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 
własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu

1. jaź narybek jesienny (kg) 7 kg 7 kg 94,50 zł

Razem wartość 94,50 zł 0,00 zł

Gatunek \ Obwód Struga Toruńska nr 4
Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 
własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu

1. jaź narybek jesienny (kg) 7 kg 7 kg 94,50 zł

Razem wartość 94,50 zł 0,00 zł

Gatunek \ Obwód Lutryna nr 2
Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 
własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu

1. jaź narybek jesienny (kg) 7 kg 7 kg 94,50 zł

Razem wartość 94,50 zł 0,00 zł

Gatunek \ Obwód Kanał Główny nr 4
Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 
własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu

1. jaź narybek jesienny (kg) 7 kg 7 kg 94,50 zł

Razem wartość 94,50 zł 0,00 zł

Mątawa, uzupełnienie.
10 000 szt. narybku jesiennego pstrąga potokowego na rzekę Mątawę 
przełożone na rok przyszły
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Gatunek \ Obwód Fryba (Browina)
Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 
własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu

1. jaź narybek jesienny (kg) 7 kg 7 kg 94,50 zł

Razem wartość 94,50 zł 0,00 zł

Gatunek \ Obwód Kanał Górny
Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 
własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu

1. jaź narybek jesienny (kg) 7 kg 7 kg 94,50 zł

Razem wartość 94,50 zł 0,00 zł

Gatunek \ Obwód Gardęga nr 3
Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 
własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu

1. jaź narybek jesienny (kg) 10 kg 10 kg 135,00 zł

Razem wartość 135,00 zł 0,00 zł

Gatunek \ Obwód Mątawa nr 2
Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 
własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu

1. pstrąg potokowy nar wios. 
(szt.)

9 000 szt. 9 000szt 10 785,60 zł

2. pstrąg potokowy nar. jes. (szt.) 12 400 szt. 12 400szt 11 145,12 zł

Razem wartość 0,00 zł 21 930,72 zł

Gatunek \ Obwód Zielona Struga
Zarybiono 
łącznie 

Zarybiono 
z produkcji 
własnej

Wartość 
produkcji 
własnej

Zakup Wartość 
zakupu

1. Pstrąg potokowy nar wios. 
(szt.)

500 szt. 500szt 577,50 zł

Razem wartość 0,00 zł 577,50 zł

Rejon Brodnica - łączna kwota zarybień w 2020: 154 899,68 zł
L.p. Nazwa 

jeziora
karaś posp. 

kroczek
karaś 
nar. 
jes.

karp 
kroczek

lin kroczek sandacz nar. 
jesienny

sandacz narybek 
letni

sielawa wylęg 
żer.

szczupak 
nar. 

jesienny

szczupak nar. 
letni

szczupak wyl. 
żerujacy

węgorz nar. 
podchowany

kg zł kg zł kg zł kg zł kg szt. zł szt. zł szt. zł kg zł szt. zł szt. zł kg zł
1. Bachotek 50000 4815,00 65000 1430,00
2. Chojno 20000 1926,00 10000 220,00
3. Ciche 10000 963,00 65000 1430,00
4. Cielęta 19 299,25 17 306,00 15000 1444,50 20 500 18000 1042,95
5. Czarne 5000 481,50
6. Czortek 25000 550,00
7. Dębno 

Duże
15000 1444,50 65000 1430,00 5 939,75

8. Długie 95 4987,50 30000 2889,00
9. Duże 23 300 2407,50 94 2350 10000 963,00

10. Forbin 20000 440,00
11. Głowin 48000 2205,83 65000 1430,00
12. Gorze- 

chówko
150 2362,50 94 2350 10000 963,00

13. Górzno 19 299,25 39 702,00 16 400 27000 1564,43

Rozliczenie zarybień jezior w Okręgu PZW Toruń w 2020 roku 
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Rejon Nowe Miasto Lubawskie - łączna kwota zarybień w 2020: 59 982,05 zł
L.p. Nazwa 

jeziora
amur 
kro-
czek

karaś 
posp. 
kroczek

karaś 
nar. 
jesienny

karp 
kroczek

sandacz nar. 
jesienny

sandacz nar. 
letni

szczupak nar. 
jesienny

szczupak nar. 
letni

szczupak wylęg 
żerujący

węgorz nar. 
podchow-
any

kg zł kg zł kg zł kg zł kg zł szt. zł kg zł szt. zł szt. zł kg zł
1. Bagno 

(Niel-
bark LP)

20 315

2. Bie-
daszek

2000 44,00

3. Bielice 5000 110,00
4. Dębno 

Małe
15000 330,00

5. Goryń 30000 2889 60000 1320,00
6. Gryźliny 80 1000 30000 660,00
7. Gwiź- 

dziny
8. Jakub-

kowo
5000 110,00

14. Grzy-
wienek

10000 963,00

15. Gutowo 5000 481,50
16. Janówko 65000 1430,00
17. Karaś (To-

maszek)
5000 110,00

18. Kiełpiny 5000 481,50 65000 1430,00
19. Kochanka 2000 44,00
20. Księte 19 299,25 13000 561,45
21. Kurzyny 25000 550,00
22. Łąki Tabuła 78 1404,00 10000 963,00
23. Małe 

Partęczyny
25000 550,00

24. Marek 5000 481,50
25. Mieliwo 20000 1926,00 65000 1430,00
26. Młyńskie 31 488,25 50 900,00 24 600 23000 1524,45 2 375,90
27. Niskie 

Brodno
18000 1042,95

28. Oleczno 15000 1444,50
29. Płowęż 50000 4815,00 48000 2205,83 65000 1430,00 5 939,75
30. Radziki
31. Retno 45 181,44 15000 1444,50 20000 1926,00
32. Robotno 40000 3852,00 35000 1644,38 65000 1430,00
33. Skrzynka 5000 481,50 5000 110,00
34. Sopień 750000 16500,00
35. Sosno Duże 45000 4333,50 45000 4333,50 65000 1430,00 5 939,75
36. Sosno Małe 30000 660,00
37. Staw  

Cegielnia
10 178,50 10 250

38. Staw 
Ceglana

40 300 10 178,50 4000 39,98

39. Strażym 35000 1644,38 65000 1430,00
40. Szafarnia 10000 220,00
41. Szczuka 100 1250 40 714,00 213 852,00 13000 561,45 6 1127,70
42. Szramows-

kie
800000 17600,00

43. Tęgowiec 10000 220,00
44. Warpalice 5000 481,50 5000 110,00
45. Wądzyń 30000 2889,00
46. Wielkie 

Leźno
50000 1100,00

47. Wichulec 44 704,00 19 342,00 5000 481,50 4000 39,98 3 563,85
48. Wierz- 

chownia
34 612,00 4000 39,98 5000 110,00

49. Wielki 
Głęboczek

25000 550,00

50. Wysokie 
Brodno

10000 963,00

51. Zbiczno 500000 2550 120000 2640,00
52. Żaleń 5000 481,50

Razem 282 4452,50 40 300 100 1250 297 5337,00 118 558 8428,44 260000 25038,00 500000 2550 258 6450 540000 38193,04 2637000 58014,00 26 4886,70
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9. Jeziorko 2000 44,00
10. Kakaj 30000 660,00
11. Kamien-

ny Most
15000 330,00

12. Katlewo 20000 440,00
13. Kuligi 5 80 80 1000
14. Lekarty 95 4987,50 5000 481,50 5 939,75
15. Linowiec 28 1470,00 10000 963
16. Lubek 2000 44,00
17. Łąkorek 130000 2860,00
18. Mierzyn 5000 110,00
19. Mie- 

rzyńskie
5000 110,00

20. Moszy- 
ska

5000 110,00

21. Mozedel 2000 44,00
22. Mroczno 405000 8910,00
24. Osetno 30000 660,00
25. Ostro- 

wite
20000 440,00

26. Pawłó- 
wek

6000 132,00

27. Piotro-
wice

5000 110,00

28. Płoci-
czenko

30 225

29. Płoci-
czno

2000 44,00

30. Przed-
sień

5000 110,00

31. Radom-
no

100 2520,00 20000 1926,00

32. Radom-
no

100 2500,05

33. Rynek 15000 1444,50
34. Skarlin 49 1225,00 30000 2889,00 10 1879,50
35. Studa 20000 440,00
36. Szwarce-

nowo
30000 2889 35000 3370,50

37. Wlk. 
Partę-
czyny

40000 3852,00 65000 1430,00 5 939,75

38. Wlk. 
Staw

25000 550,00

39. Wólka 2000 44,00

Razem 5 80 20 315 30 225 160 2000 123 6457,50 70000 6741 249 6245,05 145000 13963,50 918000 20196,00 20 3759,00

Rejon Grudziądz  - łączna kwota zarybień w 2020: 20 168,55 zł
Nazwa jeziora amur 

kroczek
karaś posp.
kroczek

karp 
kroczek

lin kroczek szczupak 
nar. jesienny

szczupak narybek 
letni

szczupak wyl. 
żerujący

węgorz nar. 
podchowany

kg zł kg zł kg zł kg zł kg zł szt. zł szt. zł kg zł

1. Grabowiec 100 1600,00 68 850 100 1800,00 80 2000 26000 1122,90 5 939,75

2. Lniska 5000 110

3. Raczek 2000 44

4. Rudnik Mały 5000 481,50

5. Rządz 5000 481,50

6. Sztynwag 
Stawy

9 144 27 481,95 8000 79,95

7. Świerkocin 100 1575,00 50 892,50

8. Tarpno 50 1250 5000 481,50

9. Wlk. Rudnik 50 787,50 50 892,50 160 4000

10. Wlk.Wełcz 7000 154

Razem 9 144 250 3962,50 68 850 227 4066,95 290 7250 49000 2647,35 14000 308 5 939,75
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Rejon Chełmno - łączna kwota zarybień w 2020: 20 838,75 zł 
Nazwa jeziora lin kroczek sandacz nar. 

jesienny
sandacz nar. 
letni

szczupak 
nar. jesi-
enny

szczupak nar. 
letni

szczupak wylęg 
żer.

węgorz nar. pod-
chowany

kg zł kg zł szt. zł kg zł szt. zł szt. zł kg zł

1. Broch

2. Gogoleniec

3. Jeleniec (Storlus) 20000 440

4. Kornatowskie 19 997,50 10000 963 5000 481,50 3 563,85

5. Małe Czyste 24 1260,00 10000 963 5000 481,50 3 563,85

6. Młyńskie (Firlus) 15 267,75 20 500 350000 7700 3 563,85

7. Niemczyk 2000 44

8. Niemczyk (Suszek) 5000 110

9. Papowskie 24 1260,00 5000 481,50 3 563,85

10. Parówka

11. Stara Wisła 2000 192,60

12. Starogrodzkie 20 357,00 21 1102,50 20 500 5000 481,50

13. Trynki

Razem 35 624,75 88 4620,00 20000 1926 40 1000 22000 2118,60 377000 8294 12 2255,40

Rejon Golub-Dobrzyń  - łączna kwota zarybień w 2020: 35 148,74 zł 
Nazwa 
jeziora

karaś posp. 
kroczek

lin kroczek sandacz nar. 
jesienny

sandacz nar. 
letni

sielawa wyl. 
żerujący

szczupak 
nar. jesienny

szczupak nar. 
letni

węgorz nar. 
podchowany

kg zł kg zł kg zł szt. zł szt. zł kg zł szt. zł kg zł

1. Gajewo 100 1575,00 57 2992,50 15000 1444,50 5000 481,50 5 939,75

2. Grodno 
Golubskie

63 992,25 63 1575 17000 601,43 2 375,90

3. Han-
dlowy 
Młyn

62 992,00 18 450 13000 561,45

4. Jeziorek

5. Katlewo 5000 481,50

6. Lamko- 
wizna

23 410,55

7. Okonin 55 990,00 500000 2550 48 1200 17000 601,43 5 939,75

8. Owiecz-
kowo

55 990,00 30000 2889,00 48 1200 10000 963,00 2 375,90

9. Słupno 56 1008,00 13 682,50 40000 3852,00 63 1575 17000 601,43 2 375,90

10. Stawek 5000 481,50

Razem 225 3559,25 189 3398,55 70 3675,00 85000 8185,50 500000 2550 240 6000 89000 4773,24 16 3007,20

Rejon Wąbrzeźno - łączna kwota zarybień w 2020: 32 232,04 zł 
Nazwa jeziora karp kro-

czek
lin kroczek sandacz nar. letni szczupak nar. 

jesienny
szczupak nar. letni szczupak wyl. 

żer.
węgorz nar. pod-
chowany

kg  zł kg zł szt. zł kg zł szt. zł szt.  zł kg zł

1. Bartoszewice 30000 2889,00

2. Blizno 35000 770

3. Frydek 30 535,50 15000 1444,50 40000 2125,88

4. Łopatki 5000 481,50

5. Małe Radowiska 5000 481,50

6. Płużnica 5000 481,50

7. Przydwórz 15000 1444,50 160 4000 10000 963,00 10 1879,50

8. Sitno 10000 963,00 17000 601,43 65000 1430

9. Szczurkowo 10000 963,00

10. Wieldządz 40 714,00 12000 1155,60 5000 481,50 2 375,90

11. Zamkowe 120 1740 40 714,00 25000 2407,50 20 500 40000 2125,88 3 563,85

Razem 120 1740 110 1963,50 117000 11267,10 180 4500 127000 7742,19 100000 2200 15 2819,25
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Rejon Chełmża - łączna kwota zarybień w 2020: 17 201,85 ZŁ
L.p. Nazwa jeziora karaś posp. kroczek sandacz nar. jes. sandacz nar. letni szczupak nar. letni węgorz nar. podchowany

kg wartość zł kg wartość zł szt. wartość zł szt. wartość zł kg wartość zł

1. Archidiakonka 30,00 472,50 10,00 525,00 10000 963,00 10000 963,00 1,00 187,95

2. Chełmżyńskie 42,00 2205,00 40000 3852,00 40000 3852,00 10,00 1879,50

3. Dźwierzno

4. Miałkusz 5000 481,50

5. Pluskowęsy 5000 481,50 10000 963,00 2,00 375,90

Razem 30,00 472,50 52,00 2730,00 60000 5778,00 60000 5778,00 13,00 2443,35

Rejon Łasin - łączna kwota zarybień 2020: 74 465,30 zł
Nazwa 
jeziora

karaś posp.
kroczek

lin kroczek sandacz nar. 
jesienny

sandacz nar. 
letni

sielawa wyl. 
żerujący

szczupak nar. letni szczupak wyl. 
Żer.

węgorz nar. 
podchowany

kg zł kg zł szt. zł szt. zł szt. zł szt. zł szt. zł kg zł

1. Błonowo

2. Bobrowo

3. Boguszewo 5000 481,5 5 939,75

4. Gawłowice 5000 481,5 3 563,85

5. Głęboczek 5000 481,5

6. Gołębiewko 
-Dąbrówka

5000 481,5

7. Gruta Duża 5000 481,5 5 939,75

8. Gruta Mała 5000 481,5

9. Gubiny 63 252 2000 44 4 751,8

10. Kitnowo 5000 481,5

11. Kneblowo 5000 481,5

12. Kuchnia 300000 28890

13. Lisnowo 10000 963 5 939,75

14. Łasin Duży 106 1669,5 94 1677,9 10000 963 15000 1444,5 15 2819,25

15. Łasin Mały 106 1669,5 94 1677,9 5000 481,5 5 939,75

16. Mełno 116 464 15000 1444,5 10 1879,5

17. Nogat 15000 1444,5 15000 1444,5 10 1879,5

18. Orle

19. Rogóźno

20. Salno Duże 1000000 5100 5 939,75

21. Salno Małe 5000 110

22. Skąpe 5000 481,5

23. Szańcowe 5000 481,5

24. Szembruczek 5000 110

25. Szumiłowo 63 252 5000 481,5 3 563,85

26. Szynwałd 5000 481,5

27. Święte 10000 963 30000 660 5 939,75

28. Wilczak 10000 963 5 939,75

29. Zawda 5000 481,5 5000 481,5

Razem 212 3339 188 3355,8 242 968 360000 34668 1000000 5100 115000 11074,5 42000 924 80 15036

Prośba o pomoc dla Izabeli Grabowskiej
Prosimy o wsparcie dla naszej byłej zawodniczki w dyscyplinie rzu-
towej Izabeli Grabowskiej (z domu Polakowskiej), która 
uległa wypadkowi – doznała oparzenia III stopnia, 30% 
ciała. W najbliższym czasie czekają ją kolejne operacje. 
Zachęcamy do dokonywania wpłat na rzecz naszej Koleżanki na 
podany obok numer rachunku. Wszystkim z góry dziękujemy za 
udzielone wsparcie.
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1. 1 Składki całoroczne
Składka pod-

stawowa
Składka ulgo-

wa

1
Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód
- wszystkie wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania
• I rata   /1.01.- 31.03./
• II rata / 1.04.-31.12./

295,00
200,00
95,00

196,00

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 podstawową lub ulgową na ochronę i zagospodarowanie wód Okrę-
gu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania

15,00

3 Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód na
1 łowisko  (bez rz. Wisły) na wszystkie sposoby i metody wędkowania 195,00 140,00

4

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 podstawową lub ulgową  na ochronę i zagospodarowanie wód na 
1 łowisko (bez rz. Wisły) na wszystkie sposoby i metody wędkowania

15,00

5

Składka członkowska uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie 
wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania dla osób posiadających 
wykupioną składkę na 1 łowisko bez rz. Wisły na wszystkie sposoby i metody wędkowa-
nia (składka tylko dla osób, które chcą wędkować na wszystkich wodach, a wykupiły już 
na rok 2021 składkę na 1 łowisko bez rz. Wisły).

100,00 56,00

6 Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód na
rz. Wisłę (1 łowisko) na wszystkie sposoby i metody wędkowania 230,00 170,00

7

Składka członkowska całoroczna niepełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód 
na rz. Wisłę (1 łowisko) dla osoby, której współmałżonek ma wykupioną składkę człon-
kowską niepełną podstawową lub ulgową na ochronę i zagospodarowanie wód na rz. 
Wisłę na wszystkie sposoby i metody wędkowania

15,00

8

Składka członkowska uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie 
wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania dla osób posiadających 
wykupioną składkę na rz. Wisłę  jako  1 łowisko na wszystkie sposoby i metody wędko-
wania (składka tylko dla osób, które chcą wędkować na wszystkich wodach, a wykupiły 
już na rok 2021 składkę na rz. Wisłę jako - 1 łowisko).

65,00 26,00

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 sposoby i metody wędkowania

40,00

10 Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla 
członka uczestnika na wszystkie sposoby i metody wędkowania 5,00

11

Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód za szczegól-
ne zasługi dla rozwoju wędkarstwa  lub odznaczonego złotą odznaką PZW z wieńcami 
oraz członków PZW – zweryfikowanych instruktorów i nauczycieli pracujących z mło-
dzieżą w roku poprzednim na wszystkie sposoby i metody wędkowania

50,00

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

8,00

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 nada-
nie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
b/ posiadających udokumentowany 40-letni staż członkowski. 40-letni staż członkowski ustala się na podstawie karty ewidencyj-
nej członka PZW lub innych dokumentów

 c/ powyżej 70-tego roku życia

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD OKRĘGU 
TORUŃ NA ROK 2021 DLA CZŁONKÓW PZW
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1.2 Składki okresowe

Składki  okresowe  - dla członków PZW rok 2021 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. 29,00 zł 60,00 zł 80,00 zł 

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

25,00 zł 56,00 zł 76,00 zł

2. Opłaty dla niezrzeszonych i cudzoziemców na rok 2021

Opłata całoroczna dla niezrzeszonych i cudzoziemców

Na wszystkie wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania (pełna) 580 zł
Na rz. Wisła (1 łowisko) na wszystkie sposoby i metody wędkowania (niepełna) 550 zł
Na 1 łowisko (bez rz. Wisły) na wszystkie sposoby i metody wędkowania (niepełna) 530 zł

Opłaty okresowe dla niezrzeszonych i cudzoziemców  
Opłaty   okresowe 1 dzień 3 dni 7 dni 
Na wszystkie wody Okręgu Toruń – (pełna) na wszystkie sposoby i metody wędkowania 53,00 zł 114,00 zł 152,00 zł
Na wszystkie wody  Okręgu Toruń -  (niepełna) na wszystkie sposoby i metody wędko-
wania z wyłączeniem trollingu  45,00 zł 106,00 zł 144,00 zł

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU PZW TORUŃ
Uchwała nr 209/2020 z dnia 8.02.2020 r.
w sprawie: zmiany uchwały Prezydium nr 54/2020 z dnia 
27.01.2020 r. w sprawie podziału środków na zarybienia

§1 1. Przyjmuje się na rok 2020 następujący podział (dodatkowych) 
środków na zarybienia m.in. dla opiekunów wód w Rejonach:

• Chełmża - 7.000,00 zł
• Łasin - 16.000,00 zł 
• Golub-Dobrzyń - 10.000,00 zł
• Toruń - 22.000,00 zł
• Wąbrzeźno - 7.000,00 zł
• Chełmno - 7.000,00 zł
• Nowe Miasto Lubawskie - 14.000,00 zł 
• Brodnica - 15.500,00 zł
• Grudziądz - 6.500,00 zł
• Razem: 105.000,00 zł
2. Podziału środków i realizację uchwały dokonują Rady Re-
jonów w uzgodnieniu z upoważnionymi przedstawicielami 
Zarządu Okręgu, uwzględniając presję wędkarską oraz wkład 
pracy opiekunów wód. Podział środków pieniężnych oraz ro-
dzajów materiałów zarybieniowych na poszczególne akweny 
powinny być przesłane do ZGWR Grzmięca w celu zatwier-
dzenia przez ichtiologa. 
3. Zarybienia muszą być zgodne z zapisami w operatach ry-
backich.  
4. Ustala się dodatkową kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem 
na dodatkowe zarybienia. Decyzje w sprawie zarybienia kon-
kretnego akwenu podejmuje Prezydium Zarządu.  

§2 Uchwała Prezydium nr 54/2020 z dnia 27.01.2020 r. traci 
moc obowiązującą.
§3 Wykonanie uchwały powierza się V-ce prezesowi ds. gospo-
darki wędkarsko-rybackiej, z-cy Dyrektora Biura Okręgu PZW 
Toruń oraz Głównej Księgowej.
§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Uchwała nr 210/2020 z dnia 8.02.2020 r.
w sprawie: nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz”

§1 Na wniosek Koła Record w Chełmnie przyznaje się odznakę 
„Wzorowy Młody Wędkarz” n/w osobom: Marta Błażejewicz, 
Dawid Rygielski, Krystian Panejko, Hubert Rokoszewski.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 211/2020 z dnia 8.02.2020 r. 
w sprawie: budżetu Okręgu na rok 2020

§1 Przyjmuje się i zatwierdza preliminarz budżetowy na rok 
2020 wykazujący:

1. Przychody 8.130.908,00 zł
2. Koszty ogółem 8.072.500,00 zł
3. Wynik finansowy 58.408,00 zł

§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń oraz Głównej Księgowej Okręgu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 212/2020 z dnia 8.02.2020 r. 
w sprawie: preliminarzy budżetowych Kół i Rejonów

§1 1. Zatwierdza się sprawdzone przez księgowość Biura Okrę-
gu preliminarze budżetowe na rok 2020 wszystkich Kół i Rejo-
nów PZW naszego 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 2020,
b/ racjonalnej i oszczędnej gospodarki finansami,
c/ na każdą wpłacaną gotówkę do Koła (w tym dobrowolne 
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wpłaty, darowizny oraz inne wpływy gotówkowe) konieczne 
jest wystawienie dowodu KP w bloczku pobranym z biura 
Okręgu i ostemplowanym 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 majątkiem, w tym zacią-
ganie zobowiązań, zawieranie umów do wysokości środków 
zatwierdzonych w budżecie Koła.
3. Wszelkie inne czynności, nieprzewidziane w budżecie Koła 
oraz istotne zmiany w trakcie trwania roku 2020 w prelimina-
rzach budżetowych Kół – wymagają pisemnej zgody Zarządu 
Okręgu.
4. Do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzach 
budżetowych Rejonów upoważnia się Prezydium Zarządu 
Okręgu, po ich przeanalizowaniu przez powołany przez Pre-
zydium ZO Zespół.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń oraz Głównej Księgowej Okręgu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 213/2020 
z dnia 8.02.2020 r. w sprawie: podziału kosztów

§1 Zatwierdza się na rok 2020 podział kosztów ogólno-organi-
zacyjnych księgowanych na koncie 540/ na poszczególne typy 
działalności statutowej.

Rodzaj działal-
ności

Na działalność 
Okręgu

Na działalność Kół

Organizacyjna 25% 10%

Sportowa 15% 10%

Ochrona wód 15% 5%
Zagospodarowa-

nie wód
15% 5%

W miesiącu sierpniu 2020 roku dokonana zostanie analiza przy-
chodów i kosztów Okręgu za I półrocze 2020 roku.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń oraz Głównej Księgowej Okręgu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 214/2020 z dnia 8.02.2020 r. 
w sprawie: działalności sportowej

§1 1. Uchwala się odpis ze składki członkowskiej z przezna-
czeniem na sport kwalifikowany w roku 2020 w wysokości 
61.800,00 zł z następującym podziałem:

WĘDKARSTWO/kwota zł
1. Spławikowe - 23.100,00
2. Spinningowe - 15.700,00
3. Rzutowe - 20.600,00
4. Feederowe - 1.800,00
5. Podlodowe - 600,00

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

§2 Wykonanie uchwały powierza się V-ce Prezesowi ds. sportu, 
Przewodniczącemu Rady ds. Młodzieży oraz Dyrektorowi Biu-
ra Okręgu PZW Toruń.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 215/2020
z dnia 8.02.2020 r. w sprawie: budowy pomostów

§1 Na wniosek Koła Miejskiego nr 8 w Chełmży wyraża się zgo-
dę na postawienie 2 pomostów nad jeziorem Chełmżyńskim 
oraz pokrycie wszystkich kosztów związanych z budową pomo-
stów ze środków własnych Koła.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Koła PZW Chełmża.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 216/2020
z dnia 8.02.2020 r. w sprawie: wysokości diet

§1 W uchwale Zarządu Okręgu nr 262/2016 z dnia 23.05.2016 r. 
w pkt. 3 w tabeli w pkt. 3 w pozycji Skarbnik w miejsce liczby 
diet 4 wprowadza się 5. 
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń oraz Głównej Księgowej Okręgu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 217/2020
z dnia 8.02.2020 r. w sprawie: zmiany regulaminu korzystania
z Budynku służącego do racjonalnej gospodarki rybackiej w Ze-
spole Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy

§1 Zatwierdza Regulamin korzystania z Budynku służącego do 
racjonalnej gospodarki rybackiej w Zespole Gospodarki Węd-
karsko-Rybackiej, który stanowi załącznik do uchwały.
§2 Traci moc obowiązującą Regulamin korzystania z Budynku 
służącego do racjonalnej gospodarki rybackiej w Zespole Go-
spodarki Wędkarsko-Rybackiej zatwierdzony uchwałą Zarządu 
Okręgu nr 168/2019 z dnia 29.07.2019 r.
§3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okrę-
gu PZW Toruń oraz Zastępcy Dyrektora Biura Okręgu PZW 
– kierownikowi Zespołu Gospodarki Rybacko-Wędkarskiej w 
Grzmięcy.
§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik do uchwały nr 217/2020 
z dnia 8.02.2020 r.
Regulamin korzystania z Budynku służącego do racjonalnej go-
spodarki rybackiej w Zespole Gospodarki Wędkarsko-Rybac-
kiej w Grzmięcy 

1. Właścicielem budynku wraz z przyległym terenem jest 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

2. Administratorem (osobą zarządzającą) jest Kierownik 
Zespołu Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej Grzmięca.

3. Prawo pobytu w pierwszej kolejności mają konsultan-
ci rybaccy współpracujący z ZGWR Grzmięca, osoby  
kontrolujące działalność rybacką oraz osoby działające  
w Okręgu  bezpośrednio związane z gospodarką rybacką. 

4. Opłata za pobyt to 120 zł/ dobę za cały budynek za max. 6 os. 
5. Osoby przebywające w budynku zobowiązane są do nale-

żytej dbałości o wyposażenie i korzystanie z niego zgod-
nie z przeznaczeniem.

6. Wszelkie awarie należy bezzwłocznie zgłaszać do admi-
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nistratora. Kategorycznie zabrania się samowolnej napra-
wy sieci elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych będą-
cych na wyposażeniu. 

7. Obowiązuje zakaz używania otwartego ognia.
8. Palenie papierosów, tylko w wyznaczonym miejscu.
9. Przed wyjazdem zobowiązuje się użytkowników do po-

sprzątania całego budynku 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.
12. Komisja w składzie: przewodniczący - Andrzej Gładysz, 

członkowie - Zbigniew Tyde oraz Mirosław Kopacz kwa-
lifikuje osoby do pobytu w budynku.

13. Miejsce parkowania samochodów dla osób korzystają-
cych z budynku wskazuje Kierownik  ZGWR Grzmięca.

14. Zakaz stawiania namiotów i kempingów.

Uchwała nr 218/2020
z dnia 8.02.2020 r. w sprawie: podziału środków na działalność 
z młodzieżą

§1 Ustala się zgodnie z wnioskiem Rady ds. Młodzieży następu-
jący podział środków z przeznaczeniem na działalność z mło-
dzieżą:

1. Turniej Rzutowy Młodzieży Szkolonej - 500,00 zł
2. Młodzieżowy Halowy Turniej Wędkarski - 500,00 zł
3. Okręgowe Zawody Spławikowe Dzieci i Młodzieży (U12, 
U14, U16) - 600,00 zł
4. Spławikowe Mistrzostwa Szkół – eliminacje do Mistrzostw 
Polski SZS (U13, U15 i U18) - 1.000,00 zł
5. Okręgowa Olimpiada Młodzieży w sportach wędkarskich 
- 1.000,00 zł
6. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach wędkar-
skich (3 imprezy) - 7.000,00 zł
7. Szkolenie instruktorów - 100,00 zł
8. Wyposażenie reprezentantów Okręgu w sprzęt, zanęty i stro-
je U12, U14, U16 oraz materiały szkoleniowe - 1.500,00 zł
9. Otwarte Spławikowe Mistrzostwa Szkół SZS Finał Ogólno-
polski - 3.000,00 zł
10. Rezerwa dla nowo powstających szkółek - 300,00 zł
11. Dotacje dla szkółek - 10.000,00 zł
12. Zawody szkoleniowe (2 imprezy) - 8.000,00 zł
13. Udział w zawodach GP Polski młodych rzutowców - 
2.000,00 zł
14. Zawody spławikowe dla dzieci i młodzieży strefy północ-
no-zachodniej - 1.500,00 zł
15. Młodzieżowy Konkurs Fotograficzny 70 lat PZW - 500,00 zł
16. Inne Zawody Spławikowe Ogólnopolskie - 500,00
Razem: 38.000,00 zł

Dotacje dla szkółek ekologiczno-wędkarskich działających 
w Okręgu w kwocie 10.000,00 zł zostaną przekazane do kół, 
przy których działają szkółki. Środki mogą być przeznaczone 
przez prowadzących szkółki na zakup sprzętu lub zanęt wędkar-
skich oraz na opłaty wyjazdów na imprezy organizowane przez 
Okręg PZW Toruń (kserokopie rachunków należy dołączyć do 
sprawozdań rocznych z działalności szkółek).

§2 Wykonanie uchwały powierza się V-ce Prezesowi ds. sportu, 
Przewodniczącemu Rady ds. Młodzieży oraz Dyrektorowi Biu-
ra Okręgu PZW Toruń.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 219/2020
z dnia 8.02.2020 r. w sprawie: Umowy Sponsoringu z firmą Ma-
rinet sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

§1 Akceptuje się zawarcie umowy sponsoringu z firmą Marinet 
sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, zgodnie z załącznikiem do niniej-
szej uchwały.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń oraz Głównej Księgowej Okręgu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 220/2020
z dnia 8.02.2020 r. w sprawie: Umowy z firmą Power Box
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

§1 Akceptuje się zawarcie umowy z firmą Power Box sp. z o.o. z sie-
dzibą w Warszawie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń oraz Głównej Księgowej Okręgu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 221/2020
z dnia 14.03.2020 r. w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego za 2019 r.

§1 Przyjmuje się i zatwierdza łączne sprawozdanie finansowe 
Okręgu PZW w Toruniu za rok 2019, na które składają się: 

1. zbiorczy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 
roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 
9.911.719,43 zł
2. zbiorczy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 
roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący wynik finansowy 
dodatni 256.967,43 zł
3. informacja dodatkowa dotycząca bilansu.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń oraz Głównej Księgowej Okręgu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 222/2020
z dnia 14.03.2020 r. w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego 

§1 W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego 
Okręgu PZW w Toruniu za rok 2019 – wynik finansowy za 2019 
rok w kwocie 256.967,43 zł przeznacza się na fundusz statutowy 
w ramach działalności organizacyjnej w kwocie 254.742,86 zł, 
a wynik na działalności sportowej w kwocie 2.224,57 zł na fun-
dusz statutowy w ramach działalności sportowej.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW w Toruniu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 223/2020
z dnia 14.03.2020 r. w sprawie: planu pozysku tarlaków 

§1 Akceptuje się plan pozysku tarlaków z obwodów rybackich 
użytkowanych przez Okręg PZW Toruń w roku 2020 – zgodnie 
z załącznikiem.
§2 Wykonanie uchwały powierza się V-ce Prezesowi ds. gospo-
darki wędkarko-rybackiej i z-cy Dyrektora Biura PZW Toruń 
– kierownikowi ZGWR Grzmięca.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała nr 224/2020
z dnia 14.03.2020 r. w sprawie: egzaminów na kartę wędkarską

§1 Zwalnia się z opłat egzaminacyjnych osoby zdające egzaminy 
na kartę wędkarską podczas organizowanych w roku 2020 przez 
Koła i Rejony zawodów oraz imprez z okazji Dnia Dziecka.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW w Toruniu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 225/2020
z dnia 14.03.2020 r. w sprawie: odznak honorowych

§1 W roku 2020 działaczom n/ Okręgu przysługuje 49 odznak 
honorowych PZW. Ustala się ich podział w następujący sposób:

• Rejony – 29 szt.
• V-ce Prezesi ds. Organizacyjno-Inwestycyjnych, Zagospo-

darowania Wód, Ochrony Wód, Sportu – po 1 szt.
• Okręgowa Komisja Odznaczeń – 16 szt.

§2 Rejonowe Rady przedstawią Okręgowej Komisji Odznaczeń 
wnioski dotyczące kandydatów do odznak honorowych PZW 
w ramach przyznanego limitu (wg przyjętego klucza: do 1000 
członków w Rejonie wg stanu na dzień 31.12.2019 r. – 2 szt., 
powyżej 1000 członków – 1 szt. za każdy rozpoczęty 1000): To-
ruń 6; Grudziądz 4; Chełmża 2; Chełmno 3; Brodnica 4; Łasin 
3, Wąbrzeźno 2; Nowe Miasto Lubawskie 3; Golub-Dobrzyń 2.
Rejonowe Rady przekażą wnioski do biura Okręgu w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 29 maja 2020 r. do godziny 12:00.
§3 Wszystkie złożone wnioski zawierające dane niepełne, nie-
prawdziwe lub nie wskazujące na konkretny wkład pracy 
w działalności PZW oraz złożone na nieaktualnych drukach nie 
będą uwzględniane przez Komisję. Przyznane, a nie wykorzy-
stane limity oraz wnioski przekazane po terminie przechodzą 
do dyspozycji Komisji Odznak, której posiedzenie odbędzie się 
w dniu 8 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00 w biurze Okręgu.
§4 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
i Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Odznaczeń.
§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 226/2020
z dnia 14.03.2020 r. w sprawie: wyjazdu na obóz na Rugię

§1 Akceptuje się pokrycie kosztów transportu uczestników na 
Wędkarskie Spotkania Młodzieży w dniach  14-17 lipca 2020 r. 
na Rugii w kwocie do 4.000,00 zł.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW w Toruniu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 227/2020
z dnia 14.03.2020 r. w sprawie: terminu zwołania Okręgowego 
Zjazdu Delegatów
§1 XIII Okręgowy Zjazd Delegatów Kół Okręgu Toruń zostanie 
zwołany na dzień 21.03.2021 r.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW w Toruniu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 228/2020
z dnia 14.03.2020 r. w sprawie: działki nad jez. Górsk
§1 Na wniosek Koła PZW nr 6 przy MSM w Toruniu podjęte 

zostaną działania w celu pozyskania przez Okręg na własność 
działki nr 401, położonej w miejscowości Górsk o ogólnej po-
wierzchni 0,67 ha.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu 
oraz Dyrektorowi Biura Okręgu PZW w Toruniu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 229/2020
z dnia 14.03.2020 r. w sprawie: jeziora Kozielec

§1 Na wniosek Koła Gminnego nr 67 Zławieś Wielka podjęte 
zostaną działania w celu pozyskania przez Okręg na własność 
jeziora Kozielec w miejscowości Łubianka pow. toruński. 
§2 Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu 
oraz Dyrektorowi Biura Okręgu PZW w Toruniu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 230/2020
z dnia 14.03.2020 r. w sprawie: w sprawie rejestracji audio lub 
audio video posiedzeń Zarządu Okręgu i Prezydium

§1 Posiedzenia Zarządu Okręgu i Prezydium są rejestrowane cy-
frowo na nagraniach audio lub audio video. Udział w posiedze-
niu równoważny jest z wyrażeniem zgody na fotografowanie, 
filmowanie  i nagrywanie osoby oraz relacjonowanie, rozpo-
wszechnianie i pokazywanie jej wizerunku w celach dokumen-
tacyjnych. Relacjonowany materiał nie może zostać zmieniony 
w sposób naruszający zawartość merytoryczną. Punkt obrad 
bądź jego fragmenty mogą być wyłączone z relacji tylko, wtedy 
gdy istnieje groźba naruszenia ogólnie obowiązujących przepi-
sów, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 r. z późniejszymi zmianami.
§2 Nagrania są przechowywane w siedzibie Okręgu.
§3 Udostępnianie nagrań jest możliwe tylko za zgodą Prezesa Zarzą-
du Okręgu.
§4 Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Zarządu Okręgu.
§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 231/2020
z dnia 14.03.2020 r. w sprawie: zwolnienia uczestników festiwa-
lu „I/ We love DH#8… Catch&Relax” z opłat za wędkowanie

§1 Na wniosek No Kill Fishing Polska reprezentowanego przez 
Roberta Karlewskiego wyraża się zgodę na zwolnienie z opłat 
za wędkowanie uczestników festiwalu „I/ We love DH #8… 
Catch&Relax” nad Drwęcą w miejscowości Nowa Wieś podczas 
konkursu wędkarskiego w dniu 17.05.2020 r.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW w Toruniu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

Uchwała nr 232/2020
z dnia 14.03.2020 r. w sprawie: rezygnacji Kolegi Dariusza Sie-
mianowskiego

§1 Na wniosek zainteresowanego z dniem 4.03.2020 r. odwołuje 
się ze składu władz i organów Kolegę Dariusza Siemianowskie-
go, w tym m.in. z Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW w Toruniu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała nr 233/2020
z dnia 14.03.2020 r. w sprawie: opieki nad łowiskiem

§1 Na wniosek zainteresowanych oraz za zgodą Zarządu Koła 
nr 61 PKP w Toruniu, będącego opiekunem jeziora Szańce - 
przekazuje się do dnia 31 grudnia 2022 r. jezioro Małe Szańce 
gm. Wąbrzeźno pod opiekę Koła nr 58 UMK w Toruniu, pod 
warunkiem realizowania wszystkich obowiązków i uprawnień 
zawartych w umowie opiekuna łowiska. W przypadku nie do-
trzymania warunków umowy – zostanie ona rozwiązana.
§2 Wykonanie uchwały powierza się V-ce Prezesowi ds. zagospo-
darowania wód oraz Dyrektorowi Biura Okręgu PZW w Toruniu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 234/2020
z dnia 14.03.2020 r. w sprawie: zawodów EUROPATREFF

§1 Z powodu panującej epidemii koronawirusa odwołuje 
się zawody EUROPATREFF, które miały się odbyć w dniach 
5-7.06.2020 r. Nowy termin zawodów ustala się na 4-6.06.2021 r.
§2 Wykonanie uchwały powierza się V-ce Prezesowi ds. sportu 
oraz Dyrektorowi Biura Okręgu PZW w Toruniu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 235/2020
z dnia 14.03.2020 r. w sprawie: wycinki drzew

§1 Akceptuje się w całości dokonaną wycinkę 11 drzew, które 
zagrażało bezpieczeństwu i mieniu. Powyższe przeprowadzono 
na działce nr 267 obręb geodezyjny Bratian gmina Nowe Miasto 
Lubawskie, będącej własnością Okręgu.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Koła Miejskie-
go Nowe Miasto Lubawskie.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 236/2020
z dnia 14.03.2020 r. w sprawie: umowy dzierżawy na jez. Józefowo

§1 Akceptuje się zawarcie umowy dzierżawy na jez. Józefowo
z Gminą Lubicz, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 237/2020
z dnia 14.03.2020 r. w sprawie: podpisania umowy dzierżawy 
nieruchomości w Bielczynach

§1 Akceptuje się zawarcie aneksu umowy dzierżawy na nieru-
chomość położoną w Bielczynach o powierzchni 2,02 ha, dział-
ka nr 126/4 z Panem Józefem Gniadek, zgodnie z załącznikiem 
do uchwały.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 238/2020
z dnia 14.03.2020 r. w sprawie: odwołania zawodów wędkar-
skich w Kołach i Okręgu

§1 Wszystkie planowane zawody wędkarskie organizowane 
w Kołach i Okręgu, które miały się odbyć do dnia 30.04.2020 r. - 
zostają odwołane.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW w Toruniu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 239/2020
z dnia 20.07.2020 r. w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych 
przez Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Toruniu w dniu 
15.06.2020 r.

§1 Przyjmuje się poniżej wymienione uchwały podjęte na posie-
dzeniu Prezydium Zarządu Okręgu PZW 
w Toruniu w dniu 15.06.2020 r.:

1) nr 55/2020 w sprawie: zakupu płatownicy do Zespołu Go-
spodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy
2) nr 57/2020 w sprawie: rocznej oceny działalności Kół za 2020 r.
3) nr 58/2020 w sprawie: rocznej oceny działalności Kół za 2019 r.
4) nr 59/2020 w sprawie: nadania odznaki „Wzorowy Młody Węd-
karz”
5) nr 60/2020 w sprawie: wystąpienia o nadanie odznak honoro-
wych i okolicznościowych dla członków Kół PZW z Okręgu Toruń
6) nr 63/2020 w sprawie: dotacji dla szkółek wędkarskich
7) nr 64/2020 w sprawie: dofinansowania udziału dzieci 
w młodzieżowym obozie wędkarskim organizowanym przez 
Radę ds. Młodzieży Zarządu Głównego Polskiego Związku 
Wędkarskiego Warszawa
8) nr 65/2020 w sprawie: Zbioru zasad obowiązujących przy 
zarybianiu wód Okręgu PZW w Toruniu
9) nr 67/2020 w sprawie: zmiany planu pracy Okręgu PZW 
w Toruniu w 2020 r.
10) nr 68/2020 w sprawie: planu pracy Okręgu PZW w Toru-
niu w I kwartale 2021 r. 
11) nr 69/2020 w sprawie: wykupu stawów w Osieku
12) nr 70/2020 w sprawie: zakazu organizowania zawodów węd-
karskich w Okręgu PZW Toruń na szczeblu Okręgu i Rejonu
13) nr 71/2020 w sprawie: uchwał Zarządu Okręgu 
z 14.03.2020 r.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 240/2020
z dnia 20.07.2020 r. w sprawie: zakupu ikry jesiotra ostrono-
sego 

§1 Akceptuje się zakup 1 kg ikry jesiotra ostronosego od Aca-
dian Sturgeon and Caviar Inc. z Kanady za kwotę 13.000,00 
USD w celu wyprodukowania materiału zarybieniowego na 
zarybienia użytkowanych wód Okręgu PZW Toruń.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okrę-
gu PZW Toruń oraz Z-cy Dyrektora Biura Okręgu – Kierowni-
kowi Zespołu Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 241/2020
z dnia 20.07.2020 r. w sprawie: wymiany elementów sterujących

§1 Zarząd Okręgu akceptuje  zakup elementów sterujących 
w ZGWR Grzmięca. Koszt wymiany elektroniki wynosi około 
5.000,00 EURO.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała nr 242/2020
z dnia 20.07.2020 r. w sprawie: przedłużenia umów dzierżawy 
nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

§1 Upoważnia się Prezesa Mirosława Purzyckiego i V-ce preze-
sa ds. organizacyjno-inwestycyjnych Andrzeja Gładysz do pod-
pisania z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział 
Terenowy w Bydgoszczy, aneksów do n/w umów dzierżawy 
nieruchomości rolnych, przedłużających okres ich trwania do 
31.10.2035 r.:

• umowy dzierżawy nieruchomości rolnej Skarbu Państwa 
z dnia 14.12.2005 r. dotyczącej gruntów w powiecie cheł-
mińskim, w gminie Lisewo, w obrębie wsi Bartlewo 
i w gminie Papowo Biskupie, w obrębie wsi Niemczyk o po-
wierzchni 14,0400 ha;

• umowy dzierżawy nieruchomości rolnej Skarbu Państwa 
z dnia 23.06.2014 r., stanowiącej kontynuacje umowy 
dzierżawy nieruchomości rolnej z dnia 19.12.2013 r. oraz 
14.12.2005 r., a także umowy z 5.01.1995 r. Przedmiotem 
umowy są nieruchomości rolne położone w: powiecie 
brodnickim, w gminie Górzno; w obrębie wsi Szynków-
ko; powiecie chełmińskim, w mieście Chełmno, obręb 
nr 3; powiecie toruńskim, w gminie Łubianka, w obrębie 
wsi Łubianka; powiecie nowomiejskim, w gminie Gro-
dziczno, w obrębie wsi Kuligi; o powierzchni 6,4769 ha;

• umowy dzierżawy nieruchomości rolnej Skarbu Państwa 
z dnia 14.12.2005 r., która stanowi kontynuację umowy 
dzierżawy nieruchomości rolnej zawartej 31.12.1993 r. 
oraz umowy z 16.02.1994 r., a także umowy z 25.01.2002 r. 
Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości rolne poło-
żone w: powiecie brodnickim, w gminie Świedziebnia, 
w obrębie wsi Księte; powiecie grudziądzkim, w gminie 
Grudziądz, w obrębie wsi Sosnówka; powiecie wąbrzeskim, 
w gminie Książki, w obrębie wsi Blizno i Blizienko; powie-
cie toruńskim, w gminie Chełmża, w obrębie Dźwierzno; 
o powierzchni 11,21 ha;

• umowy dzierżawy nieruchomości rolnej Skarbu Państwa 
z dnia 16.12.2014 r., będącej kontynuacją umowy dzier-
żawy nieruchomości rolnej zawartej 24.03.2014 r. oraz 
12.12.2005r. na nieruchomości o łącznej powierzchni 
153,5458 ha;

• umowy dzierżawy nieruchomości rolnej Skarbu Państwa 
z dnia 12.12.2005 r., będącej kontynuacją umowy dzierżawy 
nieruchomości rolnej zawartej 16.04.1994 r. na dzierżawę 
nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni 120,8327 ha;

• umowy dzierżawy nieruchomości rolnej Skarbu Państwa 
z dnia 4.07.2014 r. położonej w m. Świerkocin, gm. Gru-
dziądz, dz. o nr 363/3 o powierzchni 2,6200 ha;

• umowy dzierżawy nieruchomości rolnej Skarbu Państwa 
z dnia 11.01.2011 r. położonej w powiecie toruńskim, w obrę-
bie miasta Torunia (Port Drzewny) o powierzchni 1,5478 ha;

• umowy dzierżawy nieruchomości rolnej Skarbu Państwa 
z dnia 11.05.2010 r. położonej w powiecie toruńskim, w obrę-
bie miasta Torunia (Port Drzewny) o powierzchni 1,5000 ha.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i V-ce Prezesowi 
ds. organizacyjno-administracyjnych.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 243/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: wydatkowania kwoty 1000 zł na 
zakup desek w celu wyremontowania pomostu nad jez. Głucho-
wo i kwoty 1000 zł na doprowadzenie energii i założenia liczni-
ka energii w stanicy wędkarskiej nad jez. Chełmżyńskim

§1 Akceptuje się wydatkowanie kwoty ze środków Okręgu Pol-
skiego Związku Wędkarskiego w Toruniu:

- do 1.000,00 zł na zakup desek w celu wyremontowania po-
mostu nad j. Głuchowo
- do 1.000,00 zł na doprowadzenie energii i założenia licznika 
energii w stanicy wędkarskiej nad j. Chełmżyńskim.

§2 Uchyla się uchwałę Prezydium nr 72/2020 z 28.09.2020 r.
§3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura
§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 244/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: przedłożenia uchwały Prezy-
dium nr 73/2020 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zaakceptowa-
nia umowy o dofinasowanie na utwardzenie terenu nad jezio-
rami: Zamkowe, Blizno, Łasin Duży, Salno Duże, Rudnickie, 
Skarlin, Mlewiec, Archidiakonka, Kamionki oraz budowy wiat 
nad jeziorem Skarlin i Kamionki z dnia 23.09.2020 r. nr 00001-
6520.12-OR0200001/19 pod tytułem „Okręg PZW w Toruniu 
– budowa i modernizacja infrastruktury.”

§1 Akceptuje się uchwałę Prezydium nr 73/2020 z dnia 
28.09.2020 akceptującą umowę o dofinasowanie na utwardze-
nie terenu nad jeziorami: Zamkowe, Blizno, Łasin Duży, Salno 
Duże, Rudnickie, Skarlin, Mlewiec, Archidiakonka, Kamion-
ki oraz budowy wiat nad jeziorem Skarlin i Kamionki z dnia 
23.09.2020 r. nr 00001-6520.12-OR0200001/19 pod tytułem 
„Okręg PZW w Toruniu – budowa i modernizacja infrastruktu-
ry”. Wartość projektu wynosi 628.139,58 zł, wartość dofinanso-
wania 255.341,29 zł.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 245/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: przedłożenia uchwały Prezy-
dium nr 74/2020 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie rocznej oceny 
działalności Kół

§1 Akceptuje się uchwałę Prezydium nr 74/2020 z dnia 
28.09.2020 r. zatwierdzającą punktację rocznej oceny działal-
ności Kół za rok 2019 (załącznik do uchwały), w wyniku roz-
patrzenia sprawozdań rocznych oceny działalności Kół za rok 
2019 oraz protokołu Komisji ds. oceny działalności Kół, po roz-
patrzeniu wniesionych przez Koła odwołań, zgodnie z uchwałą 
Prezydium nr 58/2020 z dnia 15.06.2020 r., zgodnie z którą naj-
więcej punktów uzyskały Koła:
   a) w kategorii Kół do 200 członków:

• I miejsce zajęło Koło Skalar Toruń 104 pkt.
• II miejsce Koło przy Urzędzie Marszałkowskim 76 pkt.
• III miejsce zajęło KG Lisewo 74 pkt.

b) w kategorii Kół powyżej 200 członków:
• I miejsce zajęło KM Drwęca Golub-Dobrzyń 109 pkt.
• II miejsce zajęło KM Wąbrzeźno 107 pkt.
• III miejsce zajęło KM Nowe Miasto Lubawskie 104 pkt.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komi-
sji ds. oceny działalności Kół oraz Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 246/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium 
nr 75/2020 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie przystąpienia Okręgu 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu  do konsorcjum
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§1 Akceptuje się uchwałę Prezydium nr 75/2020 z dnia 
28.09.2020 r. akceptującą podjęcie działań mających na celu 
przystąpienie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w To-
runiu  do konsorcjum w celu skorzystania  z pomocy  w ramach 
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Priorytet 2 Dzia-
łanie 2.1 Innowacje.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 247/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium 
nr 77/2020 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie przyznania nagrody za uda-
remnienie rabunku mienia w siedzibie Koła Miejskiego Grudziądz.

§1 Akceptuje się uchwałę Prezydium nr 77/2020 z dnia 
28.09.2020 r. zatwierdzającą przyznanie nagrody za udaremnie-
nie rabunku mienia w siedzibie Koła Miejskiego Grudziądz dla 
Piotra P. oraz Michała W. w wysokości po 1.500,00 zł brutto każ-
dy oraz wystąpienie o odznaczenie za ich prospołeczną postawę.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 248/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji skład-
ników majątkowych będących w użytkowaniu Okręgu PZW Toruń

§1 1. Przeprowadzić inwentaryzację roczną składników mająt-
kowych według stanu faktycznego na dzień 31 grudnia 2020 r.

2. Inwentaryzację należy przeprowadzić następującymi metodami:
a. metoda weryfikacji zapisów w ewidencji finansowo-księ-
gowej z dokumentacją źródłową,
b. metoda spisu z natury.

3. Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie od 2 li-
stopada 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. według stanu na dzień 
31 grudnia 2020 r.
4. Dokumentacja inwentaryzacyjna powinna zawierać:

a. spisy z natury,
b. protokół z rozliczeń wyników inwentaryzacji,
c. protokół weryfikacji ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń oraz Głównej Księgowej Biura Okręgu PZW Toruń.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała nr 249/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: składek członkowskich na ochro-
nę i zagospodarowanie wód oraz opłat dla niezrzeszonych i cu-
dzoziemców na rok 2021

§1 Uchwala się na rok 2021 wysokość składek członkowskich na 
ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat dla niezrzeszonych 
i cudzoziemców zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 250/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: zasad wędkowania na wodach 
Okręgu PZW Toruń na 2021 rok
§1 Uchwala się na rok 2021 zasady wędkowania na wodach 

Okręgu PZW Toruń zgodnie z załącznikiem.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 251/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: odpisu ze składek członkowskich 
ogólnozwiązkowych opłaconych przez internet w 2020 r.

§1 Ustala się w roku 2020 odpis ze składki członkowskiej ogól-
nozwiązkowej opłaconej za pośrednictwem internetu – uzyska-
nej przez Okręg (po odprowadzeniu 10% do Zarządu Głównego 
PZW) w następujący sposób:

1. 3,5% na działalność z młodzieżą. Środki gromadzone będą 
na szczeblu Okręgu,
2. dla kół w kwocie 14 zł na jednego członka dla Koła, zgod-
nie z zadeklarowaniem przynależności do Koła przez osobę 
wnoszącą składkę.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń oraz Głównej Księgowej Okręgu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 252/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: odpisu ze składki członkowskiej 
ogólnozwiązkowej

§1 Ustala się na rok 2021 odpis ze składki członkowskiej ogól-
nozwiązkowej uzyskanej przez Okręg, w wysokości 90% (po od-
prowadzeniu 10% do Zarządu Głównego PZW), w następujący 
sposób:
1. 4% na działalność z młodzieżą. Środki gromadzone będą na 
szczeblu Okręgu.
2. Od składek opłaconych stacjonarnie - 44% dla Kół i Rejonów, 
z tego:

a. dla Kół PZW w wysokości do 41,5%. Koła, które przekro-
czą liczbę członków wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w sto-
sunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. otrzymają dodatkowo 
11,00 zł na każdego kolejnego członka ponad osiągniętą licz-
bę członków z roku 2020 – nowo wstępującego do PZW. Pod 
pojęciem „nowo wstępującego” rozumie się osoby: wstępu-
jącego po raz pierwszy, wstępującego po minimum rocznej 
przerwie, które w minionym okresie czasu były członkami 
PZW w innych Okręgach.
b. dla Rejonów w wysokości do 2,5%. Środki dla Rejonów z 
dokonanego do 2,5% odpisu dzielone będą w następujący spo-
sób:

• 50% odpisu w równych częściach na każdy Rejon,
• 50% odpisu proporcjonalnie do liczby członków w danym Re-

jonie.
Rejony, które przekroczą liczbę członków wg stanu na dzień 
31.12.2021 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. otrzy-
mują dodatkowo 13,00 zł na każdego kolejnego członka ponad 
osiągniętą liczbę z roku 2020.
Środki dla Rejonów (zgodnie z Regulaminem działania Rady 
Rejonu) przeznaczone winny być głównie m.in. na: wspólne 
działania Rejonu, pomoc dla Kół w Rejonie, wykonywanie za-
rybień, podejmowanie inicjatyw prowadzących do zwiększenia 
liczby członków.
3. Od składek opłaconych przez internet.
Z uwagi na koszty ponoszone w Okręgu, ustala się odpis w wy-
sokości 25 % dla Kół, zgodnie z zadeklarowaniem przynależno-
ści do Koła przez osobę wnoszącą składkę.



26

4. Odpis ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej dla Kół 
zostanie pomniejszony o diety skarbników Kół.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń oraz Głównej Księgowej Okręgu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 253/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: wpisowego dla członka uczestnika

§1 Na podstawie uchwały nr 269/IX/2020 Zarządu Głównego 
PZW z dnia 19.09.2020 r. wysokość wpisowego członka uczestni-
ka w Okręgu PZW Toruń w 2021r. wynosi „0” zł lub „12” zł. Upo-
ważnia się Zarządy Kół do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia 
wpisowego dla członka uczestnika w wysokości „0” zł lub „12” zł.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń oraz Głównej Księgowej Okręgu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 254/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: wypłaty diet dla skarbników Kół za 
2020 rok oraz wypłat  należności wynikających z zawartych umów 
zleceń dla osób nie będących Skarbnikami Kół za 2020 rok

§1 Po zakończeniu rozliczania Skarbników Kół z pobranych skła-
dek ze sprzedaży stacjonarnej na rok 2020, zatwierdza się diety 
dla Skarbników w kwocie wnioskowanej przez Zarządy Kół.
§2  Po zakończeniu rozliczania osób rozprowadzających składki 
członkowskie ogólnozwiązkowe i na ochronę i zagospodaro-
wanie wód w roku 2020 zatwierdza się dla osób nie będących 
Skarbnikami Kół oraz ZGWR Grzmięca - należności wynikają-
ce z zawartych umów zleceń.
§3 Upoważnia się Dyrektora Biura Okręgu PZW Toruń oraz 
Główną Księgową Okręgu do wypłaty diet dla skarbników w kwo-
cie wnioskowanej przez Zarządy Kół oraz należności dla osób nie 
będących skarbnikami Kół zgodnie z załącznikami nr 1-3.
§4 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń oraz Głównej Księgowej Okręgu.
§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 255/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: należności za sprzedaż stacjonar-
ną składek członkowskich ogólnozwiązkowych i składek człon-
kowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zezwoleń 
dla niezrzeszonych w ZGW-R Grzmięca na 2021 r. oraz należ-
ności wynikające z zawartych umów zleceń dla osób niebędą-
cych Skarbnikami Kół na 2021 rok

§1 Osoby rozprowadzające składki członkowskie ogólnozwiąz-
kowe i składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie 
wód oraz zezwolenia dla niezrzeszonych w ZGW-R Grzmięca 
otrzymają w roku 2021 należność do 2,5% wartości sprzedaży.
W przypadku nierozliczenia się w ustalonym terminie z pobra-
nych składek, należność nie przysługuje.
§2 Osoby niebędące Skarbnikami Kół, rozprowadzające składki 
członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód na podsta-
wie umowy zlecenia otrzymują w roku 2021 należność w wy-
sokości do 7% wartości sprzedaży. W przypadku nierozliczenia 
się w ustalonym terminie z pobranych składek należność nie 
przysługuje.
§3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń oraz Głównej Księgowej Okręgu.
§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 256/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: diet dla skarbników na rok 2021

§1 Na rok 2021 diety dla osób pełniących funkcje skarbników 
lub osób rozprowadzających znaki w Kole:

• z tytułu pełnienia funkcji skarbnika Koła przysługuje dieta 
do 3,5% całkowitych przychodów ze składki członkowskiej 
ogólnozwiązkowej, wpisowego i składki członkowskiej na 
ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat dla niezrze-
szonych w okresie pełnienia funkcji skarbnika koła;

• z tytułu pełnienia funkcji skarbnika Rejonu i SSRyb w Ko-
łach Miejskich przysługuje 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.

Skarbnikowi Koła, który nie rozliczy się w ustalonym terminie, 
podanym odrębnym pismem przez biuro Okręgu i nie doko-
na wpłaty należnej kwoty z tytułu sprzedanych składek ogól-
nozwiązkowych, składek na ochronę i zagospodarowanie wód 
i opłat dla niezrzeszonych i cudzoziemców – dieta nie przysłu-
guje.
§2 Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe w Kole (skarb-
nik lub osoba zatrudniona na umowę o pracę) jest zobowiązana 
do comiesięcznego składania (przekazywania) do Biura Okrę-
gu raportów finansowych sprawdzonych i podpisanych przez 
Prezesa i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła. Raport 
finansowy winien być przekazany osobiście lub za pośrednic-
twem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 5-tego dnia 
roboczego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni – decy-
duje data stempla pocztowego nadania. Za każde nieterminowe 
przekazanie któregokolwiek z raportów finansowych w roku 
2021 pomniejsza się dietę skarbnika o 1% wartości diety.
§3 Zarządy Kół w swoich preliminarzach budżetowych wyka-
zują wielkość kwotową i liczbę diet dla skarbników, przy ustale-
niu, że łączna kwota diet nie może przekroczyć 5% całkowitych 
przychodów ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej, wpi-
sowego i składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie 
wód (wysokość 1 diety dla skarbników wynosi 180,00 zł).

Diety w wysokości określonej w preliminarzu budżetowym na rok 
2021, po końcowym rozliczeniu się Koła, zostaną ostatecznie zatwier-
dzone w IV kwartale 2021 r. przez Zarząd Okręgu na wniosek Zarządu 
Koła. Wypłacane będą ze środków Koła przez Biuro Okręgu.
§4 Koła, które po uzyskaniu zgody Okręgu pozostawiają środ-
ki 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 Każde Koło PZW zobowiązane jest do prowadzenia rachun-
ku bankowego w dowolnym banku (na dogodnych warunkach 
dla Koła) celem przechowywania środków pieniężnych przekra-
czających ustalony w §5 limit pogotowia kasowego.
Do ważności decyzji operacji bankowych koniecznych jest rów-
noczesny podpis dwóch upoważnionych przez Zarząd Okręgu 
osób w dowolnym powiązaniu (dotyczy to również operacji do-
konywanych elektronicznie).
§7 Na wniosek Zarządu Koła akceptuje się wypłatę diet do wy-
sokości 10% uchwalonej diety:

• od m-ca stycznia 2021 roku dla Koła Miejskiego: Toruń, 
Nowe Miasto Lubawskie, Grudziądz, Brodnica;
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• nie wcześniej niż począwszy od m-ca VIII 2021 roku dla 
pozostałych Kół Miejskich oraz Koła Rubinkowo Toruń, 
Na Skarpie Toruń, Okoń Grudziądz, Wędkarz przy Ergis 
Wąbrzeźno, KG Biskupiec, Record Chełmno, PKP Toruń, 
Hydro-Vacuum Grudziądz.

§8 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń oraz Głównej Księgowej Okręgu.
§9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 257/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: preliminarzy budżetowych w 2021
§1
1. Koła zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PZW nr 270/

IX/2020 mają obowiązek opracować do 30 października 
2020 r. preliminarze budżetowe Koła.

2. W preliminarzach budżetowych Kół, Rejonów i Społecz-
nych Straży Rybackich należy kierować się racjonalną go-
spodarką finansową dostosowując wielkości zaplanowa-
nych środków na poszczególne zadania i rodzaje wydatków 
do realnych potrzeb, umożliwiających utrzymanie samo-
dzielności i równowagi finansowej. Koła mają obowiązek 
przekazać preliminarze budżetowe na rok 2021 przyjęte 
przez Zarządy Kół do Okręgu najpóźniej do 10 listopada 
2020 r. celem zaopiniowania.  Niedostarczenie prelimina-
rzy w ustalonym terminie będzie skutkować ich nie zaopi-
niowaniem przez Okręg.

3. Zarząd Okręgu upoważnia Dyrektora i Główną Księgową do 
zaopiniowania opracowanych przez Zarządy Kół prelimina-
rzy – przed ich uchwaleniem na walnych zgromadzeniach 
kół. Preliminarze kół zostaną przedłożone do zatwierdzenia 
Zarządowi Okręgu w miesiącu grudniu 2020 roku.

4. Preliminarze Rad Rejonów, Społecznej Straży Ry-
backiej i Rady ds. Młodzieży, które należy opra-
cować do 30 października 2020 oraz złożyć do 
zaopiniowania w Okręgu do 10 listopada 2020 r. – zo-
staną przyjęte do zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu 
w m-cu grudniu 2020 roku.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń oraz Głównej Księgowej Okręgu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 258/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: środków z tytułu dobrowolnego 
naprawienia szkody
§1 Akceptuje się przekazanie dla Społecznej Straży Rybackiej 
80% środków pozyskanych przez nią w roku 2020 z tytułu do-
browolnego naprawienia szkody.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń oraz Głównej Księgowej Okręgu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 259/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: porozumień międzyokręgowych

§1 Upoważnia się Prezesa Okręgu i Dyrektora Biura Okręgu 
do prowadzenia rozmów z innymi Okręgami PZW w spra-
wie ewentualnego zawarcia porozumień na rok 2021 (zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wędkowania) 
i przedstawienia wyników rozmów na najbliższym posiedzeniu 
Prezydium lub Zarządu Okręgu – do zatwierdzenia.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu PZW Toruń.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 260/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: zwrotu kosztów podróży

§1 Podtrzymuje się na rok 2021, określone uchwałą nr 280/2012 
ZO z 10.11.2012 r. zasady wypłacania kwot z tytułu tzw. kilome-
trówek oraz wzór umowy o używanie pojazdu do celów służbo-
wych na rok 2021 określony uchwałą Prezydium Zarządu Okrę-
gu nr 44/2019 z 26.08.2019 r.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń oraz Głównej Księgowej Okręgu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 261/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: druków do pobrania składek na 2021

§1 Akceptuje się na rok 2021:
• zakres obowiązków nieetatowego/ społecznego skarbnika 

wg załącznika nr 1 i 2 do uchwały
• oświadczenie o odpowiedzialności materialnej/ odszkodo-

wawczej wg załącznika nr 3 i 4 do uchwały
• upoważnienie Zarządu Koła do pobrania z Biura Okrę-

gu składek członkowskich ogólnozwiązkowych i skła-
dek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód 
– wg załącznika nr 5 do uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń oraz Głównej Księgowej Okręgu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 262/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: weryfikacji Strażników SSRyb

§1 Postanawia się przeprowadzić indywidualną weryfika-
cję Strażników SSRyb za działalność w roku 2020, podczas 
której należy uwzględnić m.in. pracę poszczególnych Straż-
ników, ich zaangażowania w dotychczasowej działalności i 
efekty kontroli ze wskazaniem ilości spraw skierowanych do 
rzecznika dyscyplinarnego, Policji, Państwowej Straży Ry-
backiej – w formie pisemnej dla każdego Strażnika osobno. 
§2 Weryfikację w terminie do 14 grudnia 2020 r. przeprowadzi 
komisja w składzie: V-ce Prezes ds. ochrony wód, Przewodni-
czący Rady danego Rejonu, Główny Specjalista Biura Okręgu 
przy udziale Komendanta SSRyb i przedstawiciela PSRyb.
§3 Komisja przedstawi wynik weryfikacji Zarządowi Okręgu na 
posiedzeniu w grudniu 2020 r.
§4 Uchwala się następujący podział składek członkowskich 
na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2021 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 przeprowadzili od 25 do 30 kontroli ustala się uprawnienie 
do zakupu ulgowej składki na ochronę i zagospodarowanie wód.
§5 Wykonanie uchwały powierza się V-ce prezesowi ds. ochrony 
wód oraz Dyrektorowi Biura Okręgu PZW Toruń.
§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała nr 263/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: podziału składek na ochronę 
i zagospodarowanie wód – „za zasługi dla rozwoju wędkarstwa”



28

§1 Ustala się na rok 2021 następujący podział składek na ochronę 
i zagospodarowanie wód – „za zasługi w rozwoju wędkarstwa” 
wg stanu liczby członków na 01.10.2020 r. Rejony otrzymują do 
swojej dyspozycji 10 pozwoleń na 1.000 członków, tj. Toruń 50; 
Grudziądz 25; Chełmża 8; Chełmno 13; Brodnica 24; Łasin 12; 
Wąbrzeźno 9; Nowe Miasto Lubawskie 17; Golub-Dobrzyń 10. 
Pozostałe zasady przyznawania składek pozostają bez zmian.
§2 Na posiedzeniu Rady Rejonu należy przedstawić listę kandy-
datów do otrzymania składki na ochronę i zagospodarowanie 
wód – „za zasługi w rozwoju wędkarstwa” z określeniem rodza-
ju zasług wniesionych na rzecz PZW, Koła i Okręgu Toruń.
Podczas przyznawania w/w składek należy kierować się zasługa-
mi danej osoby dla Związku: Rejonu i Koła, a przede wszystkim 
winny one być przyznane osobom uczestniczącym w zarybie-
niach i osobom chroniącym narybek wpuszczony do akwenów, 
społecznym strażnikom ochrony wód, sędziom, organizatorom 
imprez sportowych i zawodów towarzyskich, instruktorom pra-
cującym z dziećmi i młodzieżą, aktywnym członkom komisji 
rewizyjnej koła i komisji egzaminacyjnych – działającym głów-
nie społecznie, za konkretne zasługi.
§3 Prezesi Kół na najbliższych zebraniach sprawozdawczych po-
informują jakie osoby i za jakie zasługi otrzymały w/w składki.
§4 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń.
§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 264/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: opieki nad łowiskiem

§1 Na wniosek zainteresowanych przekazuje się do 31 grudnia 
2023 r. n/w łowiska pod opiekę Kół, pod warunkiem realizowa-
nia wszystkich obowiązków i uprawnień zawartych w umowie 
opiekuna łowiska: 

• jezioro Archidiakonka, jezioro Dźwierzno, jezioro Głu-
chowo – Koło nr 8 Miejskie Chełmża

• jezioro Bielice – Koło nr 46 Gminne Biskupiec
• jezioro Głęboczek (w m. Boguszewo), jezioro Salno Małe 

oraz działki nad jeziorem Salno Duże – Koło nr 68 Gmin-
ne Gruta

• jezioro Górsk – Koło nr 6 MSM Toruń
• jezioro Gubiny – Koło nr 38 Gminne Rogóźno
• jezioro Gwiździny, jezioro Kuligi, jezioro Linowiec, zbior-

nik Nielbark – Koło nr 35 Miejskie Nowe Miasto Lubawskie
• jezioro Kamionki – Koło nr 1 Miejskie Toruń
• jezioro Kozielec – Koło nr 67 Gminne Zławieś Wielka
• jezioro Lisnowo, jezioro Szańcowe – Koło nr 34 Gminne 

Świecie n/ Osą
•  jezioro Małe Czyste – Koło nr 56 Record Chełmno
• jezioro Mały Łasin, jezioro Zamkowe (Łasin Duży) – Koło 

nr 33 Miejskie Łasin
• jezioro Młyńskie – Koło nr 18 Gminne Górzno
• jezioro Okonin – Rejon Golub-Dobrzyń
• jezioro Owieczkowo – Koło nr 13 Miejskie Drwęca Go-

lub-Dobrzyń
• jezioro Pluskowęsy – Koło nr 9 Cukrownia Chełmża 
• jezioro Starogrodzkie – Koło nr 23 Miejskie Chełmno
• jezioro Szumiłowo – Koło nr 22 Gminne Radzyń Chełmiń-

ski
§2 Wykonanie uchwały powierza się V-ce Prezesowi ds. zago-
spodarowania wód oraz Dyrektorowi Biura Okręgu PZW To-
ruń.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 265/2020
z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: ordynacji wyborczej do władz 
i organów Polskiego Związku Wędkarskiego

§1 Uchwala się Ordynację wyborczą do władz i organów Koła 
oraz Delegatów na XIII Zjazd Delegatów Kół Okręgu Toruń 
w kampanii sprawozdawczo-wyborczej 2020-2021 – zgodnie 
z załącznikiem. 
§2 Ostateczną ilość delegatów wybranych przez Koła uchwali 
odrębnie Zarząd Okręgu.
§3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
PZW Toruń.
§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 266/2020
z dnia 4.11.2020 r. w sprawie: wprowadzenia możliwości zor-
ganizowania i udziału w posiedzeniu Prezydium lub Zarządu 
Okręgu PZW w Toruniu przy wykorzystaniu środków komuni-
kacji elektronicznej.

§1 Wprowadza się, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii do czasu ich odwołania de-
cyzjami stosownych władz, możliwość zorganizowania i udzia-
łu w posiedzeniu władz Polskiego Związku Wędkarskiego przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w drodze 
telekonferencji lub/ i wideokonferencji.
§2 Uchwały podejmowane w trakcie posiedzenia władz Pol-
skiego Związku Wędkarskiego przeprowadzonego przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej mogą mieć formę nośnika 
informacji w postaci elektronicznej wersji uchwały.
§3 Głosowanie uchwał podczas posiedzenia władz Polskiego 
Związku Wędkarskiego zorganizowanego w drodze telekon-
ferencji lub/ i wideokonferencji odbywa się przy zapewnieniu 
głosującym uczestnikom posiedzenia:

1. transmisji obrad w czasie rzeczywistym;
2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ra-
mach której członek władz PZW może wypowiadać się w 
toku obrad;
3. wykonywania osobiście prawa głosu w toku posiedzenia.

§4 / 1. Głosowanie ma charakter jawny. 2. Odbiór głosu od 
członka Prezydium lub Zarządu Okręgu podczas głosowania 
przy wykorzystaniu środków elektronicznych odbywa się w spo-
sób wskazany przez prowadzącego głosowanie. Członkowie prze-
kazują swoje głosy ustnie prowadzącemu głosowanie. 3. Członek 
Prezydium lub Zarządu Okręgu musi w sposób wyraźny prze-
kazać jaki głos oddaje, używając określeń: „ZA”, „PRZECIW”, 
„WSTRZYMUJĘ SIĘ”. 4. Po zakończeniu każdego głosowania, 
przewodniczący zebrania informuje o wyniku. 
§5 / 1. Posiedzenie Prezydium lub Zarządu Okręgu przy wyko-
rzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest rejestrowa-
ne przez prowadzącego. Zabrania się rejestracji posiedzeń i ich 
przekazywania w czasie rzeczywistym przez pozostałych uczest-
ników. 2. Nagrania będą przechowywane w biurze Okręgu PZW 
Toruń. 3. Udział w posiedzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem 
zgody na rejestrowanie tych posiedzeń. 
§6 W posiedzeniu udział mogą brać tylko członkowie Prezy-
dium lub Zarządu Okręgu oraz inni zaproszeni przez prowa-
dzącego zebranie. Prawo głosowania mają tylko członkowie 
Prezydium lub Zarządu w zależności od rodzaju zebrania.
§7 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu.
§8 Niniejsza uchwała wchodzi w życie po wyrażeniu pisemnej zgo-
dy na odbywanie posiedzeń Prezydium lub Zarządu Okręgu PZW 
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w Toruniu oraz na odbywanie głosowania z wykorzystaniem środ-
ków komunikacji elektronicznej (załącznik do uchwały).
 
Uchwała nr 267/2020
z dnia 4.11.2020 r. w sprawie: poniesionych wydatków na budo-
wę budynku produkcyjnego i dodatkowego basenu hodowlane-
go w ZGWR Grzmięca.

§1 / 1) Zarząd Okręgu w związku: z brakiem dofinansowania ze 
względu na wyczerpanie puli środków finansowych projektu pn. 
„Restytucja ryb wędrownych: jesiotra ostronosego (bałtyckie-
go), łososia atlantyckiego oraz troci wędrownej, na terenie re-
zerwatu przyrody rzeka Drwęca – produkcja materiału zarybie-
niowego i tworzenie stad tarłowych w miejscowości Grzmięca”,  
2. podjętą i zrealizowaną modernizację wylęgarni na potrzeby 
inkubacji ikry ryb łososiowatych (łosoś atlantycki, troć wę-
drowna, sieja i sielawa) w budynku wylęgu i podchowu jesiotra, 
3. przystąpieniu do konsorcjum i zamierzeniu budowy base-
nów do produkcji materiału zarybieniowego jesiotra, a nadto 
4. podjętymi działaniami w celu zwiększenia produkcji materiału 
zarybieniowego sandacza i szczupaka, uchwala, że Okręg PZW 
Toruń rezygnuje z podjętych wcześniej zamierzeń określonych 
w uchwale Zarządu Okręgu nr 19/2017 r. z dnia 28.10.2017 r. 
i zaprzestaje budowy budynku produkcyjnego i dodatkowego 
basenu hodowlanego o średnicy 7 m w ZGWR Grzmięca.
2) Poniesione wydatki w celu rozpoczęcia w/w inwestycji w 
kwocie 52.685,29 zł należy rozliczyć w kosztach 2020 roku.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
oraz Głównej Księgowej Biura Okręgu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 268/2020
z dnia 4.11.2020 r. w sprawie: zabezpieczenia zezwoleń dla 
członków PZW oraz niezrzeszonych i cudzoziemców. 

§1 Wyraża się zgodę na faksymile podpisów Prezesa i pozosta-
łych członków Zarządu Okręgu PZW w Toruniu na wszystkie 
zezwolenia za wyjątkiem pozwoleń „za szczególne zasługi dla 
rozwoju wędkarstwa”.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 269/2020
z dnia 4.11.2020 r. w sprawie: zmian w zasadach wędkowania na 
wodach Okręgu PZW Toruń na rok 2021.

§1 
• w pkt. 1.1 „Wody nizinne – rzeki”, w pkt. 1 tabeli łowi-

sko „Wisła” w rubryce „Ograniczenia i zakazy” dopisuje 
się następujący zapis: „Wymiar ochronny suma do 70 cm 
i powyżej 180 cm.”

• W pkt. 1.4 „Jeziora”: w pkt. 98 tabeli łowisko „Handlowy 
Młyn” w rubryce „Ograniczenia” wprowadza się następu-
jący zapis: „ŁOWISKO NO KILL – ZŁÓW I WYPUŚĆ.

Regulamin łowiska NO KILL - złów i wypuść:
- zakaz zabierania i posiadania złowionych ryb,
- zakaz przechowywania złowionych ryb w siatkach oraz 
innych pojemnikach z wyłączeniem zawodów wędkarskich 
rozgrywanych na żywej rybie,
- zakaz stosowania żywej i martwej ryby oraz ich części jako 
przynęty.

- obowiązek używania haczyków i kotwic bezzadziorowych,
- obowiązek używania podbieraków,
- pozostałe przepisy zgodnie z zasadami wędkowania obo-
wiązującymi w Okręgu PZW Toruń.”

• w pkt. 125 tabeli łowisko „Grabowiec” w rubryce „Ograni-
czenia” zamiast zapisu „Wprowadzenie wymiaru ochron-
nego karpia powyżej 60 cm”, wprowadza się „Wymiar 
ochronny karpia do 30 cm i powyżej 60 cm”.

• w pkt. 209 tabeli łowisko „Wieczno Płn./ Bartoszewice” 
w rubryce „Ograniczenia” wprowadza się następujący za-
pis: „ŁOWISKO NO KILL – ZŁÓW I WYPUŚĆ.

Regulamin łowiska NO KILL - złów i wypuść:
- zakaz zabierania i posiadania złowionych ryb drapież-
nych tj. szczupaka, sandacza i okonia,
- zakaz przechowywania złowionych ryb drapieżnych 
w siatkach oraz innych pojemnikach z wyłączeniem zawo-
dów wędkarskich rozgrywanych na żywej rybie,                 
- zakaz stosowania żywej i martwej ryby oraz ich części jako 
przynęty,
- zakaz połowu okonia, szczupaka i sandacza z pokrywy lodowej,
- obowiązek używania haczyków i kotwic bezzadziorowych,
- obowiązek używania podbieraków, 
 - pozostałe przepisy zgodnie z zasadami wędkowania obo-
wiązującymi w Okręgu PZW Toruń.”

• w pkt. 53 tabeli łowisko „RETNO” w rubryce „Ogranicze-
nia” wprowadza się następujący zapis: „ŁOWISKO NO 
KILL – ZŁÓW I WYPUŚĆ.

Regulamin łowiska NO KILL - złów i wypuść:
- zakaz zabierania i posiadania złowionych ryb drapieżnych 
tj. szczupaka, sandacza i okonia,
- zakaz przechowywania złowionych ryb drapieżnych w 
siatkach oraz innych pojemnikach z wyłączeniem zawo-
dów wędkarskich rozgrywanych na żywej rybie,                 
- zakaz stosowania żywej i martwej ryby oraz ich części 
jako przynęty,
- zakaz połowu okonia, szczupaka i sandacza z pokrywy lo-
dowej,
- obowiązek używania haczyków i kotwic bezzadziorowych,
- obowiązek używania podbieraków, 
- pozostałe przepisy zgodnie z zasadami wędkowania obo-
wiązującymi w Okręgu PZW Toruń.”

• w pkt 196 tabeli łowisko „Dzikowo”  zamiast  zapisu „wymiar 
ochronny  karpia dolny 40 cm i górny 60 cm” wprowadza się 
zapis  „Wymiar ochronny karpia do 40 cm i powyżej 60 cm”.

• W pkt 96 tabeli łowisko „Oszczywilk w miejscowości Ga-
jewo” wprowadza sie dodatkowy zapis „Całorocznie wyłą-
czone z wędkowania ze środków pływających”

• W pkt. 1.17: W tabeli: 
- w pozycji „karp” w rubryce wymiar ochronny dopisuje 
się: „i tylko na jeziorze Dzikowo do 40 cm; na jeziorach 
Dzikowo i Grabowiec powyżej 60 cm
- w pozycji „sum” w rubryce wymiar ochronny: zamiast 
zapisu: „i powyżej 180 cm na rzece Wiśle” wpisuje się: 
„i tylko na rzece Wiśle powyżej 180 cm”.
- pod tabelą z wymiarami, okresami i limitami ochronny-
mi ryb: w **/: zamiast zapisu: „brzana i karp - łącznie 3 szt.” 
wpisuje się: „brzana- 3 szt., karp – 3 szt. – łącznie obydwa 
gatunki - 3 szt.”

• Na końcu pkt. 1.17 dopisuje się: „Wędkarze wędkujący na 
terenie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w To-
runiu nie mogą podejmować działań zmierzających do 
łowienia jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus) ze 
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względu na objęcie tego gatunku ścisłą ochroną gatunko-
wą na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwie-
rząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134).”

§2 Tekst jednolity zasad wędkowania stanowi załącznik do ni-
niejszej uchwały.
§3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu.
§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała nr 270/2020
z dnia 4.11.2020 r. w sprawie: środków pieniężnych ze sprzedaży 
wpisowego w biurze Okręgu, ZGW-R Grzmięca oraz za pośred-
nictwem internetu w 2020 r.

§1 Środki pieniężne ze sprzedaży wpisowego w biurze Okręgu, 
ZGW-R Grzmięca oraz za pośrednictwem internetu w 2020 r. prze-
znacza się na zakup materiału zarybieniowego na potrzeby Kół.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu 
oraz Głównej Księgowej Biura Okręgu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień 
w składce członkowskiej w 2021 r.

1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona  w PZW, może wędkować 
nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dzi-
ennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika 
uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. 
Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę 
i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie 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 honorowego.
4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do zniżki 
w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  sz-
kolnej lub studenckiej. 
5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń hon-
orowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. 
nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej na-
danie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i za-
gospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na ama-
torski 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 zezwole-
nie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązu-
ją 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.

1. Zasady wędkowania na wodach PZW 
Okręgu Toruń 

REGULAMIN
1.1 PRAWA WĘDKUJĄCEGO
1.1.1 Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu mają człon-
kowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadający kartę węd-
karską, przestrzegający zasad ujętych 
w niniejszym Regulaminie, po opłaceniu składki członkowskiej 
ogólnozwiązkowej oraz składki członkowskiej na ochronę i zag-
ospodarowanie wód.
1.1.2 Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ust-
awy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 
2019 r. poz. 2168 z późniejszymi zmianami).
1.1.3 Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnio- 
ne osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający 
w Polsce.
1.1.4 Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który 
ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do węd-
kowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.
1.1.5 Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach 
własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami 
ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następują-
cymi ograniczeniami:  

-  bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę;

Wysokość składki członkowskiej ogól-
nozwiązkowej w 2021 roku

Zgodnie z Uchwałą XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW 
z dnia 21.10.2017 r. i Uchwałą nr 269/IX/2020 z dnia 19.09.2020 r. 
Zarządu Głównego PZW.  

Uwaga: Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymac-
ję członkowską. 
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 kwo-

towa 
w złotych

1. Składka członkowska 100,00
2. Składka członkowska ulgowa 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 wa-
runkiem posiadania stażu członkowskiego 
powyżej 10 lat,
4) kobiety od 60 roku życia, pod warun-
kiem posiadania stażu członkowskiego 
powyżej 10 lat.

50,00

3. Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW 
złotą z wieńcami

25,00

4. Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW

25,00
0÷25,00

ZASADY WĘDKOWANIA 
NA WODACH OKRĘGU 

PZW W TORUNIU
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- wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę 
wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego pos-
tanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do ry-
bactwa oraz zasad etyki wędkarskiej;
- wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego 
i bezpośredniego nadzoru nad wędkami;
- członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania 
do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

1.1.6 Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo 
wędkować wyłącznie pod   opieką   osoby   pełnoletniej, posi-
adającej   kartę   wędkarską   oraz   zezwolenie uprawnionego 
do rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dzienne-
go limitu połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą 
rybkę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada 
za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulow-
ań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrz-
eszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej 
wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.
1.1.7 Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską 
mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14 wymie-
nione w pkt. 1.1.5 i 1.1.6 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem  Wód  
Krainy  Pstrąga  i  Lipienia (wody górskie).  Udostępnienie  sta-
nowiska  i  limitu  dwóm osobom,  wymienionym  w  pkt. 1.1.6  
wyklucza  wędkowanie  opiekuna,  natomiast  ich udostępnienie 
jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.
1.1.8 Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży 
w wieku do lat 14, pod nadzorem opiekuna posiadającego sto-
sowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez uprawnionego 
do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na 
jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska 
i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.

1.2 OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH OKRĘGU 
PZW W TORUNIU
1.2.1 W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: 
kartę wędkarską, legitymację członkowską wraz z opłaconą skład-
ką członkowską ogólnozwiązkową oraz składką na ochronę i za-
gospodarowanie wód na bieżący rok oraz zezwolenie z rejestrem 
połowów a osoby, które wykupiły składkę przez internet mają 
obowiązek posiadać, kartę wędkarską, wydrukowane zezwolenie 
wraz z rejestrem na bieżący rok, na którym znajduje się opis opłaty.
1.2.2 Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobow-
iązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łow-
isko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza 
zawartymi w niniejszym Regulaminie.
1.2.3 Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pier-
wszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy 
zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między 
sobą odpowiednie odstępy, w zależności od metody określone w 
pkt. 1.4 do 1.14.5.6 Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za 
zgodą wędkującego, który wcześniej zajął dane stanowisko.
1.2.4 W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym na-
dzorem ich użytkownika.
1.2.5 Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowa-
nia haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z 
zachowaniem maksymalnej ostrożności, ograniczając do mini-
mum cierpienie ryb.
1.2.6 Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko 
wędkarskie w promieniu 5 m od zajmowanego łowiska wędkar-
skiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
1.2.7 Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli 
rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone 

odłowy kontrolne lub zarybienia. Organizator zawodów musi 
posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.
1.2.8 W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub 
jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy 
olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast 
zawiadomić o tym Państwową Straż rybacką, Społeczną Straż 
Rybacką lub Policję.
1.2.9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek 
przesłać do zarządu okręgu PZW, znaczek i kilka łusek wyjętych 
powyżej linii nabocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, 
długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.

1.3 ZASADY WĘDKOWANIA
1.3.1 Wędka: wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką 
składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do 
którego przymocowana jest linka zakończona:

a/ jednym haczykiem z przynętą, albo
b/ w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, 
każdy ze sztuczną przynętą, przy czym każdy haczyk może 
mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby 
nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
c/ w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczną przynętą 
wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć 
nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie 
wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.
d/ przy połowie ryb spod lodu: 
- jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może 
mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie 
wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo
- sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, 
przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, 
rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza ob-
wód koła o średnicy 20 mm

1.3.2 Przynęty:
a/ Jako przynęty mogą być stosowane:
- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
- przynęty sztuczne.
b/ Zabrania się stosować, jako przynęt /zanęt/: 
- zwierząt i roślin chronionych,
- ikry.
c/ Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, 
a także ich części. W przypadku stosowania ryb jako przynęt, 
mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem 
ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.
d/ Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz 
przetwory z nich /np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie 
zalicza się też sery.
e/ Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych ma-
teriałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uz-
brojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym 
niż szerokość przynęty sztucznej (z tolerancją do 2 mm).

1.3.3 Wędkowanie:
1.3.3.1 W wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Toruniu 
można wędkować przez całą dobę, z wyjątkiem metody pod-
lodowej, gdzie wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu 
tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca.
1.3.3.2 Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach 
i w miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zi-
mowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb w obrębach 
ochronnych i hodowlanych.
1.3.3.3 Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dzien-
nych połowów ryb wymienionych w punkcie 1.17.
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1.3.3.4 Ponadto wędkarzowi nie wolno:
a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,
b/ sprzedawać złowionych ryb,
c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
d/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, 
tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrzenia wody 
oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotech-
nicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, 
opaski i progi denne,
e/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych 
i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu, służą-
cych odłowom tarlaków oraz odłowom naukowym prowad-
zonym przez wyznaczone placówki badawcze,
f/ łowić metodą "szarpaka",
g/ stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu 
bądź zwabianiu ryb, 
h/ kotwiczyć łodzi na oznakowanych torach żeglugi wodnej,
i/ wędkować z mostów,
j/ obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

1.3.3.5 Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipie-
nia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siat-
kach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych 
obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W si-
atkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika 
to z ustalonych limitów dobowych.

a/ ryby łososiowate i lipień przeznaczone do zabrania należy 
uśmiercić bezpośrednio po złowieniu,
b/ każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione 
przez siebie ryby.

1.3.3.6 Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną 
muszą być bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone do wody.
1.3.3.7 Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb 
z gatunku trawianka, babka byczek, czebaczek amurski i sum-
ik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, 
w którym je złowiono, ani do innych wód.
1.3.3.8 W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się 
równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.
1.3.3.9 Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku 
wprowadzić ograniczenie np. ochrona po zarybieniach.
1.3.3.10 Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu 
ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu po-
drywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej 
wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może 
być mniejsza niż 5 mm.
1.3.3.11 Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprow-
adzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane. Ryby 
przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowy-
wać w pojemniku zapewniającym ich dobrostan lub w siatce.
1.4 Dozwolone metody połowu:
1.4.1 Metoda gruntowo-spławikowa:
1.4.1.1 Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone 
jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jed-
nym haczykiem z przynętą naturalną. 
1.4.1.2 Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną 
ilość zanęt w danym łowisku.
1.4.1.3 Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachow-
ania 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.
1.4.2 Metoda spinningowa:

1.4.2.1 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 dodatkow-
ych wskaźników brań instalowanych na lince.
1.4.2.2 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.

1.4.3 Metoda trolingowa:
1.4.3.1 Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest na  ak-
wenach: Wisła, 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 (Przydwórz) oraz 
na jeziorze Grodno gmina Chełmża i jeziorze Kamionki, wyłącznie 
na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uz-
brojoną w nie więcej niż dwa haczyki, holowaną za napędzanym 
silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym. 
Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych. 
1.4.3.2 Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest 
zachować minimalną odległość 50 m od innych wędkujących.
1.4.4 Metoda muchowa:
1.4.4.1 Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jed-
ną 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 os-
trza, rozstawione 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 wędziska 
oraz jako podkład pod sznur muchowy. 
Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, ze-
wnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stoso-
wania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.
1.4.4.2 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.

1.4.5 Metoda podlodowa:
1.4.5.1 Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - 
inną niż mormyszka - dozwolone jest na jedną wędkę, 
a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormysz-
kę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w 
postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, 
o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlu-
towanym haczykiem o pojedynczym ostrzu. 

1.4.5.2 Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej 
niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m. 
1.4.5.3 Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu 
do świtu czyli 1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zacho-
dzie słońca.
1.4.5.4 Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy 
uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy 
przechowywać w pojemnikach.
1.4.5.5 Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest 
zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących.

1.4.5.6 Zabrania się stosowania martwej i żywej ryby jako przynęty.
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Uwaga: Nazwy gatunków ryb, okresy i wymiary ochronne 
oraz limity obowiązujące w Okręgu PZW w Toruniu w roku 
2021, znajdziecie Państwo na stronie internetowej Okręgu: 

www.pzw.torun.pl oraz w "Wykazie wód na 2021 rok".

1.5 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.
1.6  Jednym łowiskiem jest też: 

a/ rzeka Drwęca (obwód rybacki nr 5), na które składa się:
1/odcinek nizinny: od jazu w Samborowie woj. warmiń- 
sko-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-Do-
brzyń – Lipno w m. Wygoda do jej ujścia do rz. Drwęcy. 
c/ rzeka Brynica (obwód rybacki nr 2), na które składa się: 
1/ odcinek nizinny: od ujścia Strugi Górzanka do Brynicy do 
ujścia do rzeki Drwęcy.
2/ odcinek górski: od źródeł do ujścia Strugi Górzanki do Brynicy 
z wyłączeniem jezior Bryńskie Południowe i Bryńskie Północne. 
d/ Kanał Trynka i jezioro Tarpno.

1.7  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 pozos-
tałym okresie dopuszcza się wędkowanie ze środków pływają-
cych w porze dziennej od świtu do zmierzchu, czyli 1 godzina 
przed wschodem słońca do 1 godziny po zachodzie słońca,
b/ zakaz mocowania środków pływających przy pomocy pala 
w toni jeziorowej,
c/ zakaz znakowania łowiska plastikowymi butelkami lub in-
nymi pływającymi przedmiotami,
d/ zaleca się nie wypuszczanie złowionych wymiarowych  
sumów do jezior. 

1.8 Zakaz wędkowania z brzegu, cumowania łodzi, biwa-
kowania, postoju samochodów i przyczep w miejscach do 
wodowania łodzi i czerpania wody.   

1.9 Zakaz wędkowania ze środków pływających na wszyst-
kich rzekach Okręgu PZW Toruń, starorzeczach (łachach), 
dołach zalewowych rzeki Wisły i Drwęcy i na terenie Portu 
Zimowego, 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 ży-
wca” w okresie od 1.01. do 30.04. na jeziorach, stawach, wy-
robiskach pożwirowych, starorzeczach rzek, dołach i łachach 
położonych w międzywalu Wisły. 

1.12 Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu do wprowadze-
nia na wniosek Rady Rejonu okresowego wyłączenia całego lub 
części łowiska z wędkowania w okresie 2 tygodni od dnia zarybienia, 
wraz z poinformowaniem wędkarzy o obowiązujących ograniczeni-
ach z tym związanych m. innymi poprzez zamieszczenie informacji 
na stronie internetowej Okręgu oraz w lokalnej prasie. 

1.13 Miejsce przeznaczone do połowu ryb przez osoby 
poruszające się na wózku inwalidzkim objęte jest pier-
wszeństwem dostępu dla tej osoby. 

1.14 Terminy konkursów na wodach Rejonu ustala 
Przewodniczący danego Rejonu.

1.15 Na wniosek Okręgowego Kapitanatu Sportowego 
- w sytuacjach pilnych Prezes Zarządu Okręgu uprawniony jest 
do wprowadzania czasowych  ograniczeń na określonych ak-
wenach w powszechnym wędkowaniu i powiadamiania o tym 
właściwych Przewodniczących Rad  Rejonów oraz udostępnie-
nie informacji na stronie internetowej Okręgu.

1.16 Społeczna Straż Rybacka współpracuje wraz z Państ-
wową Strażą Rybacką i Policją w oparciu o plan współpracy.
1.17 Okresy, wymiary ochronne, limity.   
Okresy, wymiary ochronne i limity obowiązujące w Okręgu 
PZW w Toruniu w roku 2021 na podstawie rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w spraw-
ie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych 
organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z póź. 
zm.) oraz zasad wędkowania zatwierdzonych uchwałą Zarządu 
Okręgu nr 269/2020 z dnia 4.11.2020 r.

ZAKAZ POŁOWÓW:
- minogi prawnie chronione – wszystkie gatunki,
- alosa,
- babka czarna,
- babka czarnoplamka,
- babka mała,
- babka piaskowa,
- brzanka,
- ciosa,
- dennik,
- głowacz pręgopłetwy,
- głowacz biało płetwy,
- igliczniowate – wszystkie gatunki,
- jesiotr zachodni, jesiotr ostronosy,
- kiełb białopłetwy,
- kiełb Kesslera,
- kozy – wszystkie gatunki,
- kur rogacz,
- parposz,
- piekielnica,
- piskorz,
- pocierniec,
- różanka,
- strzebla błotna,
- śliz,
- rak błotny,
- rak szlachetny,
- taśmiak długi.
Wędkarze wędkujący na terenie Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Toruniu nie mogą podejmować działań zmier-
zających do łowienia jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrin-
chus) ze względu na objęcie tego gatunku ścisłą ochroną ga-
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tunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134).

1.18 Rejestracja połowów ryb:
Zgodnie z treścią ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 
18.04.1985r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Uchwałą 
X Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW Okręgu Toruń węd-
karz ma obowiązek po wejściu na łowisko posiadania przy so-
bie rejestru połowów z wpisanym oznaczeniem łowiska (nazwa 
łowiska) oraz daty wędkowania, który należy uzupełnić  przed 
zejściem z łowiska  o liczbę i gatunki złowionych ryb . 
Bezpośrednio po złowieniu 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 zagos-
podarowanie 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.
 
2. Opłaty egzaminacyjne.
2.1  W roku 2021 pozostają bez zmian zasady przeprowadzania 
egzaminów na karty wędkarskie przez komisje egzaminacyjne 
działające przy Okręgu PZW Toruń. Uwaga: komisje egzami-
nacyjne nie są  uprawnione do przeprowadzania egzaminów i 
wydawania zaświadczeń o ich zdaniu osobom z innego powiatu. 
2.2 Odwoławcza komisja egzaminacyjna działająca 
przy biurze Okręgu PZW Toruń jest upoważniona do prze-
prowadzania w wyjątkowych sytuacjach egzaminów na kartę 
wędkarską. 
2.3 Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej 
określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków 
chowu, hodowli oraz innych organizmów żyjących w wodzie 
(Dz. U. nr 138 poz. 1559 z późn. zmianami).
2.4  Opłaty egzaminacyjne:  

• 30,00 zł  – podstawowa,                                                            
• 5,00 zł  -  ulgowa, dla osób powyżej 70 roku życia,
• 1,00 zł  –   dla osób posiadających nieważną kartę węd-

karską (tj. wydaną do 31.01.1997 r.).
Dzieci i młodzież ucząca się w szkołach dziennych do 24 – tego 
roku życia (wiek ustala się na podstawie ważnej legitymacji 
szkolnej) oraz kobiety zwolnione są z opłat egzaminacyjnych.
2.5 Środki pochodzące z opłat egzaminacyjnych pomnie-
jszone o podatek VAT, pozostają w całości w kole, przy którym 
działa komisja egzaminacyjna. 

3. Biuro Okręgu PZW w Toruniu oraz biuro ZGW-R Grzmięca 
w szczególnych przypadkach mają prawo do sprzedaży składek 
członkowskich ogólnozwiązkowych i/ lub składek członkow- 
skich na ochronę i zagospodarowanie wód. Biuro Okręgu PZW 
w Toruniu oraz biuro ZGW-R Grzmięca mają obowiązek sys-
tematycznego przekazywania, nie później niż do 15.11 danego 
roku, kartotek członkowskich wraz ze zdanym rejestrem połowu 
do kół – wskazanych przez wędkarzy. 

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

5. Zasady wnoszenia składek członkowskich.
UWAGA: Wniesione składki i opłaty na wędkowanie nie pod-
legają zwrotowi.
5.1 Składki członkowskie ogólnozwiązkowe oraz zakres i zasa-
dy stosowania ulg i zwolnień w składce w roku 2021 – zgodnie 
z Uchwałą nr 269/IX/2020 ZG PZW Warszawa z dnia 19.09.2020 
roku w sprawie składki członkowskiej na 2021r. 
Członek Związku ma obowiązek wnosić składkę członkow- 
ską ogólnozwiązkową nie później niż do 30.04. każdego roku 
(§ 14 punkt 8 Statutu PZW). Jeżeli składka nie zostanie opłaco-
na do dnia 30.04. – aby zostać członkiem PZW należy wnieść 
począwszy od dnia 1.05.: wpisowe (w roku 2021 dla członka zwy-
czajnego w wysokości 25,00 zł, a dla członka uczestnika 12,00 zł 
lub 0,00 zł zgodnie z uchwałą koła o wpisowym dla członka ucze-
stnika) oraz składkę członkowską ogólnozwiązkową. 

5.2 Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie 
wód  można opłacać po wniesieniu składki członkowskiej ogól-
nozwiązkowej. 
5.3 Składki członkowskie ogólnozwiązkowe i składki człon-
kowskie na ochronę i zagospodarowanie wód  całoroczne - obe-
jmują okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
5.4 Istnieje możliwość wnoszenia składek  członkowskich na 
ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie sposoby i meto-
dy wędkowania w dwóch ratach. Wniesiona I rata (wraz ze 
składką członkowską ogólnozwiązkową) upoważnia do węd-
kowania do 31 marca 2021 r. Drugą ratę może wnieść jedynie 
członek posiadający opłaconą I ratę.
5.5 Istnieje możliwość wniesienia dopłaty do składki 
w wysokości: 

a/ składka podstawowa 100,00 zł lub składka ulgowa 56,00 zł 
dla osób posiadających wcześniej wykupione jedno łowisko 
na rok 2021 – bez rzeki Wisły na wszystkie sposoby i meto-
dy wędkowania, a chcących wędkować na wszystkich wodach 
Okręgu na wszystkie sposoby i metody wędkowania,
b/ składka podstawowa 65,00 zł lub składka ulgowa 26,00 zł 
dla osób posiadających wcześniej wykupioną rzekę Wisła jako 
jedno łowisko na wszystkie sposoby i metody wędkowania, 
a chcących wędkować na wszystkich wodach Okręgu na 
wszystkie sposoby i metody wędkowania.

5.5.1 Do ulgowych składek członkowskich  całorocznych na 
ochronę i zagospodarowanie wód  na wszystkie wody Okręgu 
mają prawo:   

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

5.5.2 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 węd-
kowania wynosi 40,00 zł. 

5.5.3 Młodzież ucząca się - członkowie uczestnicy PZW do lat 
16-tu uiszczają składkę członkowską na ochronę 
i zagospodarowanie wód w wysokości 5,00 zł. Kwota ta zostanie
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przeznaczona na działalność z młodzieżą. Osoby te po wniesie-
niu składek posiadają uprawnienia do wędkowania na wszyst-
kich wodach Okręgu Toruń oraz na wodach ogólnodostępnych 
PZW na terenie całego kraju. 
5.5.4 Młodzież ucząca się do lat 14-tu nie zrzeszona w PZW 
może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ra-
mach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego 
obecności. 
5.5.5 Osoba, której współmałżonek ma wykupioną składkę 
członkowską ogólnozwiązkową podstawową lub ulgową oraz 
składkę członkowską  na ochronę i zagospodarowanie wód na 
wszystkie wody zawierającej wszystkie metody i sposoby węd-
kowania na rok 2021 (295,00 zł), na jedno łowisko bez rzeki 
Wisły zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania 
(195,00 zł) lub na rzekę Wisłę zawierającej wszystkie meto-
dy i sposoby wędkowania (230,00 zł)  ma prawo po wykupie-
niu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej do wykupienia 
składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód na  
wszystkie wody Okręgu Toruń zawierającej wszystkie metody 
i sposoby wędkowania  o wartości 15,00 zł , na jedno łowisko 
bez rzeki Wisły zawierającej wszystkie metody i sposoby węd-
kowania o wartości 15,00 zł lub na rzekę Wisłę zawierającej 
wszystkie metody i sposoby wędkowania o wartości 15,00 zł. 
Każda z w/w osób ma prawo do wędkowania w ramach swojego 
łowiska  i limitu. 
5.6 Członkowie PZW odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wień-
cami” składki członkowskie ogólnozwiązkowe oraz składki 
członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód  w wysokoś-
ci 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 sposoby wędkowania.
5.7 Członkowie PZW, którzy otrzymali pozwolenie „Za 
zasługi dla rozwoju wędkarstwa” po wniesieniu składki 
członkowskiej ogólnozwiązkowej oraz składki członkowskiej na 
ochronę i zagospodarowanie wód zawierającej wszystkie meto-
dy i sposoby wędkowania w wysokości 50,00 zł, a zweryfikowani 
Strażnicy SSRyb. Okręgu Toruń 8,00 zł – są uprawnieni do węd-
kowania na wodach użytkowanych przez Okręg PZW Toruń. 
Pozwolenia „Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa„ Skarbnik Koła 
będzie odbierał w biurze Okręgu po wcześniejszym przedstaw-
ieniu imiennej listy uprawnionych osób z podaniem numerów 
ich kart wędkarskich. Skarbnik wydaje zainteresowanym w/w 
pozwolenie po uprzednim opłaceniu przez zainteresowanego 
w macierzystym Kole składki członkowskiej ogólnozwiązkowej. 
Przyznanie tych ulg podlega wnikliwej analizie Rad Rejonów.
5.8 Osoby niezrzeszone w PZW mają prawo do wniesienia 
całorocznej opłaty na wszystkie wody Okręgu Toruń na wszyst-
kie metody i sposoby wędkowania (pełna) w wysokości 580,- zł,  
niepełnej na rzekę Wisłę  w wysokości 550,- zł  lub  niepełnej 
na 1 jezioro w wysokości 530,- zł. Osoby niezrzeszone mają 
również możliwość wykupienia opłat okresowych na 1, 3 i 7 dni.
5.9 Składki członkowskie na ochronę i zagospodarow-
anie wód - okresowe.
5.9.1 Za okres jednego dnia uważa się okres kolejnych 24 godz-
in. Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód  
okresowe 3-dniowe, 7-dniowe dotyczą kolejno następujących 
po sobie dni. 
5.9.2 Osoba sprzedająca składki członkowskie na ochronę 
i zagospodarowanie wód  okresowe wpisuje: dzień, godzinę roz-
poczęcia wędkowania oraz dzień i godzinę zakończenia węd-
kowania. 

• PRZYKŁAD: wędkowanie na 1 dzień (jedną  dobę): od 
dnia 21 maja 2021 r. godzina 16.01 do dnia 22 maja 2021 r. 
do godziny 16.00 lub dnia 21 maja 2021 r. od godziny 00.00 
do godziny 24.00.

• PRZYKŁAD: wędkowanie na 3 dni: od dnia 1 maja 2021 r. 
godzina 15.01 do dnia 4 maja 2021 r. do godziny 15.00 lub 
od dnia 1 maja 2021 r. godzina 00.00 do dnia 3 maja 2021 
r. godzina 24.00.

• PRZYKŁAD: wędkowanie na 7 dni: od dnia 1 maja 2021 r. 
godzina 12.01 do dnia 8 maja 2021 r. do godziny 12.00 lub 
od dnia 1 maja 2021 r. godzina 00.00 do dnia 7 maja 2021 
r. godzina 24.00.   

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.

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. 
5.9.4 Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie 
wód  okresowe dla członków PZW mogą opłacać tylko osoby 
posiadające wykupioną, aktualną składkę członkowską ogól-
nozwiązkową na rok 2021. 
5.9.5 Członkowie PZW Okręgu Toruń chcąc uczestniczyć 
w zawodach (konkursach) wędkarskich, zobowiązani są posi-
adać wykupioną całoroczną lub okresową (na dzień odbycia 
zawodów) składkę członkowską na ochronę i zagospodarow-
anie wód na wodach Okręgu Toruń. Posiadanie wykupionej 
tylko składki członkowskiej ogólnozwiązkowej nie upoważnia 
do wędkowania podczas zawodów (konkursów) wędkarskich. 
Powyższa zasada dotyczy również innych wędkarzy rozgrywa-
jących zawody wędkarskie na wodach Okręgu Toruń – po uzys-
kaniu zgody Zarządu Okręgu.
5.10 Opłata składek członkowskich ogólnozwiązkowych oraz 
składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód 
rocznych i okresowych za pośrednictwem internetu.
Opłat składek członkowskich ogólnozwiązkowych oraz składek 
członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód rocz-
nych i okresowych zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego 
nr 235/IV/2020 z dnia 21.04.2020 r., można dokonywać za pośred-
nictwem strony internetowej Okręgu (www.pzw.torun.pl), zakład-
ka „Opłata składek rocznych i okresowych”. Po uzupełnieniu 
swoich danych wraz z wyborem Koła (dotyczy zakupu składek 
członkowskich ogólnozwiązkowych) oraz dokonaniu opłaty. 
Na podany adres e-mail po zaksięgowaniu wpłaty zostanie au-
tomatycznie wysłane, wypełnione komputerowo zezwolenie 
wraz z rejestrem, na którym znajduje się opis opłaty. Na zez- 
woleniu elektronicznym nie obowiązuje hologram oraz podpis 
członka Prezydium Zarządu Okręgu. 
Następnie zezwolenie wraz z rejestrem oraz dowód wpłaty 
należy wydrukować i mieć przy sobie (wraz z kartą wędkarską 
oraz legitymacją członkowską) podczas wędkowania. 
W przypadku zmiany Koła przy wykupywaniu składek człon-
kowskich ogólnozwiązkowych za pośrednictwem internetu, 
wędkarz zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia swo-
jej kartoteki do nowo wybranego Koła.
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Za pośrednictwem internetu opłat nie mogą dokonać i w tym 
celu powinni udać się do Koła:

- wędkarze, którzy dokonują opłat w PZW po raz pierwszy, w celu 
założenia kartoteki oraz wyrobienia legitymacji członkowskiej,
- członkowie PZW uprawnieni m.in. do następujących 
ulg: na współmałżonka, z tytułu 40-letniego stażu w PZW 
oraz osoby odznaczone złotą odznaką PZW z wieńcami, 
w celu weryfikacji danych potrzebnych do uznania ulgi. 

6 . Uwaga: 
6.1 Osoba kupująca opłatę  okresową na ochronę i zagospodarow-
anie wód zobowiązana jest do legitymowania się podczas jego 
zakupu kartą wędkarską, a w przypadku zakupu składek człon-
kowskich na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków 
PZW, również legitymacją członkowską z wykupioną uprzednio 
składką członkowską ogólnozwiązkową na 2021 rok.
6.2 Zgodnie z uchwałą XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW 
z 21.10.2017 r., Uchwałą nr 269/IX/2020 ZG PZW z 19.09.2020 r. 

a) Członkowie PZW mają prawo do następujących ulg 
w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej: młodzież szkolna 
i studenci od 16 do 24 lat – 50% za okazaniem ważnej leg-
itymacji szkolnej lub studenckiej, mężczyźni od 65 roku ży-
cia pod warunkiem opłacania składek członkowskich PZW 
przez co najmniej 10 lat – 50%, kobiety od 60 roku życia pod 
warunkiem opłacania składek członkowskich PZW przez co 
najmniej  10 lat – 50%, odznaczeni srebrną i złotą odznaką 
PZW- 50%, odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami – 75%. 
Przyznawanie ulgi ze względu na wiek wraz z obowiązującym 
stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty 
ewidencyjnej członka PZW (kartoteka członkowska). Obow-
iązek udokumentowania 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 
ulgi w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej – 75%.
c) Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia 
składek członkowskich, z zachowaniem prawa do otrzymania 
zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach użyt-
kowanych przez PZW.

6.3  Ulgi w składkach członkowskich ogólnozwiązko- 
wych oraz na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków 
PZW stosuje się w roku kalendarzowym, w którym osoba zain- 
teresowana nabywa lub traci prawo do skorzystania z ulgi. 
6.4  40-letni staż członkowski ustala się na podstawie karty 
ewidencyjnej członka PZW lub innych dokumentów.
6.5  Ulgi dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 
16-tego do 24-tego roku życia stosuje się za okazaniem ważnej 
legitymacji szkolnej lub studenckiej. 
6.6  Skarbnik ma obowiązek wpisania do „listy imiennej przy-
jętych składek…” numeru dokumentu (np. legitymacji szkol-
nej), który potwierdza prawo do zastosowania ulgi w składce. 
6.7  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. 
6.8  Zniżki w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej 
i składce na ochronę i zagospodarowanie wód z tytułu odznaczeń 
honorowymi odznakami PZW stosowane są po okazaniu legi- 
tymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu o posi-
adanym odznaczeniu do legitymacji członkowskiej – potwier- 
dzonym przez Prezesa Koła lub biuro Okręgu. 
6.9  Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych 

przez PZW mają tylko osoby posiadające aktualną kartę 
wędkarską (w tym: członkowie PZW i osoby niezrzeszone 
w PZW, z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są 
cudzoziemcy), przestrzegające obowiązujących zasad, po opła-
ceniu stosownych, obowiązujących składek.
6.10 Wszystkie osoby chcące wykupić składkę członkowską na 
ochronę i zagospodarowanie wód  na rok 2021 są zobowiązane 
zdać rejestr połowów (znajdujący się w zezwoleniu na wędko- 
wanie) za rok 2020 i pobrać taki rejestr (znajdujący się w zez- 
woleniu na wędkowanie) na 2021 rok.
6.11 W przypadku stwierdzenia nie wpisania podczas sprzedaży 
składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód  
wszystkich wymaganych danych, a szczególnie nazwy łowiska, 
a także przy sprzedaży składek członkowskich na ochronę i zag-
ospodarowanie wód okresowych – dat i godzin, osoba pełniąca 
obowiązki związane ze sprzedażą składek członkowskich ogól-
nozwiązkowych i składek członkowskich na ochronę i zagos-
podarowanie wód  poniesie konsekwencje finansowe - zostanie 
obciążona równowartością wadliwie wystawionych składek na 
ochronę i zagospodarowanie wód.  
6.12 Wszystkich wędkujących obowiązuje przestrzeganie 
ustalonych Rozporządzeniem Wojewody/Marszałka Sejmi-
ku kujawsko-pomorskiego oraz Wojewody/Marszałka war- 
mińsko-mazurskiego obrębów ochronnych ryb, w tym zakazu 
wędkowania na jeziorach – na obszarach objętych obrębami 
ochronnymi.
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 
2021 r. 

7. W związku z działaniami dotyczącymi bezpieczeńst-
wa wód i wędkarzy Okręg PZW w Toruniu prowadzi mon-
itoring wód i brzegów rzek oraz jezior. Działania te mają na 
celu ograniczenie kłusownictwa oraz zanieczyszczenia brzegów 
zbiorników wodnych.
 

I. WSTĘP
Zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkar- 
stwa ustala w swoim zezwoleniu uprawniony do rybactwa 
– Zarząd Okręgu PZW – określając w nim zasady: wędkowa-
nia, dozwolone metody połowu i ochrony ryb. Uprawniony 
do rybactwa ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, 
okresów ochronnych, limitów ilościowych ryb oraz zasad 
i metod połowu. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać 
przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów 
wydanych na jej podstawie.

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Pol-
ski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby nie-  
zrzeszone w PZW, posiadające kartę wędkarską oraz cudzoziem-
cy, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie 
i zezwoleniu uzyskanym od uprawnionego do rybactwa.
2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy 
usta- wy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, 
z późniejszymi zmianami.
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby 

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb
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do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który 
ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do węd-
kowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.
5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach włas-
nego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochron-
nymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następującymi 
ograniczeniami:  

- bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę;
- wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę 
wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego pos-
tanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do 
rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej;
- wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego 
i bezpośredniego nadzoru nad wędkami;
- członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania 
do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

6. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo 
wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiada-
jącej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybac-
twa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu 
połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą rybkę. 
Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za 
przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulo- 
wań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, nie- 
zrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do 
jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.
7. Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską 
mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14 wy-
mienione w pkt. 5 i 6 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód 
Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu 
dwóm osobom, wymienionym w pkt., 6 wyklucza wędkow-
anie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie 
wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.
8. Dopuszcza się wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży 
w wieku do lat 14, w tym także niezrzeszonych w PZW, w trakcie 
szkoleń i zawodów wędkarskich, pod nadzorem opiekuna po- 
siadającego stosowne uprawnienia instruktorskie bądź inspek-
torskie PZW, na warunkach określonych przez uprawnionego 
do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na 
jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowi- 
ska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW. 
9. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują 
odrębne przepisy zawarte w „Zasadach Organizacji Sportu 
Wędkarskiego”. 

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać kartę 
wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybac-
twa i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie.
2. Inne obowiązki wędkującego określa zezwolenie uprawnio-
nego do rybactwa.
3. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg 
w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, 
bez wzglądu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

IV. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄ-
CYCH NA WODACH PZW
1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli 
prowadzonej przez: 

a) funkcjonariuszy Policji,
b) strażników Państwowej Straży Rybackiej,

c) strażników Społecznej Straży Rybackiej,
d) strażników Straży Leśnej,
e) funkcjonariuszy Straży Granicznej, 
f) uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego 
wodach,
g) inne podmioty uprawnione do kontroli wymienione 
w zezwoleniu uprawnionego do rybactwa.

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać 
dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.
3. Naruszenie przez wędkarza niniejszego Regulaminu oraz 
zasad zawartych w zezwoleniu wydanym przez uprawnionego 
do rybactwa, pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Usta- 
wy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.

V. INFORMACJE KOŃCOWE
Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zas-
tosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, 
zezwolenia uprawnionego do rybactwa, a także obowiązującego 
powszechnie prawa, w tym:

=

oraz rozporządzeń dotyczących tych ustaw.

Uwaga! Łowisko nr 98 - Handlowy Młyn oraz łowisko nr 
209 - Wieczno Północ (Bartoszewice) w roku 2021 są łowi-
skami "NO KILL - złów i wypuść".
Regulamin łowiska NO KILL oraz pozostałe ograniczenia 
obowiązujące na poszczególnych łowiskach, znajdują się 
na stronie internetowej Okręgu: www.pzw.torun.pl oraz w 
"Wykazie wód na 2021 rok".
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Wszystkim Wędkarzom
i ich rodzinom, 

Wesołych Świąt 
i samych Wielkich Ryb 

w Nowym Roku 2021
życzą

Okręg PZW w Toruniu
oraz redakcja 
Naszych Wód!


