
UCHWAŁA nr 5

XIII   OKRĘGOWEGO  ZJAZDU  DELEGATÓW PZW  W  SŁUPSKU

XIII  Okręgowy Zjazd Delegatów Kół Okręgu Słupskiego PZW  obradujący w dniu  
12  lutego 2022  roku  przyjmuje  oceny  i  informacje  zawarte  w  sprawozdaniach
ustępujących:  Zarządu Okręgu,  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  i  Okręgowego  Sądu
                                Koleżeńskiego i udziela im absolutorium.

Na podstawie § 43 pkt. 2 Statutu PZW Zjazd ustala następujące kierunki działania Zarządu
Okręgu PZW na kadencję 2022- 2025:

§ 1

I. W zakresie spraw organizacyjnych:

1. Zobowiązać nowo wybrane władze Okręgu i kół do doskonalenia struktur organizacyj-
nych w zakresie przestrzegania postanowień Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Kół
PZW.

2. Rozwijać  i  aktywizować  pracę  Rad  Rejonu,  jako  potrzebnego,  pośredniego  szczebla
współpracy pomiędzy kołami na terenie ZO PZW. 

3. Prowadzić  przez  Zarząd  okresowe  analizy  działalności  organizacyjnej  kół  
w zakresie przyjętych do realizacji zadań.

4. Podpisywać  porozumienia  dotyczące  wzajemnego  honorowania  składek  
z innymi Okręgami po przeprowadzeniu szczegółowej analizy ekonomicznej.

5. Rozwijać stronę internetową na portalu PZW. Rozwijać strony kół, wdrażać nowe rodza-
je komunikatorów internetowych.

6. Kontynuować  współpracę  z  regionalnymi  środkami  masowego  przekazu  
w celu promocji PZW.

7. Uczestniczyć w kampaniach wyborczych do parlamentu i samorządów w celu wniesienia
do programów wyborczych treści związanych z kierunkami i celami PZW.

8. Brać udział w akcjach promocyjnych; targach, kiermaszach, dożynkach itp. organizowa-
nych przez samorządy i inne organizacje.

9. Czynić starania w kierunku wprowadzenia elektronicznej ewidencji  członków PZW w
kołach i Okręgu.
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§ 2

II. W zakresie spraw młodzieżowych:

1. Kontynuować działania stałego naboru młodzieży do związku i stworzenie systemu jej
szkolenia.

2. Prowadzić  działalność  wychowawczą  i  edukacyjną  wśród  dzieci  i  młodzieży,  
a także w środowisku nauczycieli i wychowawców.

3. Tworzyć szkółki wędkarskie dla dzieci i młodzieży w kołach PZW.

4. Uwzględniać przez koła potrzeby finansowe na pracę z młodzieżą.

5. Popularyzować wśród młodzieży działalność proekologiczną, sport wędkarski oraz tury-
stykę wędkarską.

6. Organizować zawody i konkursy dla młodzieży na szczeblu okręgowym i kołowym.

7. Poszerzać  kadrę  szkoleniową  poprzez  uzyskiwanie  uprawnień  Instruktora  
i Inspektora szkoleń młodzieży.

8. Prowadzić  akcje  promocyjne  dla  dzieci  i  młodzieży  nowo  wstępującej  
w szeregi PZW.

§ 3

III. W zakresie sportu wędkarskiego:

1. Sprawować kontrole nad działalnością klubów wędkarskich.

2. Prowadzić szkolenia dla sędziów klasy podstawowej i okręgowej oraz rozszerzać klasy
sędziowskie na wyższe stopnie.

3. Celem popularyzacji imprez wędkarskich, czynić starania o pozyskiwanie sponsorów dla
poszczególnych zawodów.

4. Promować sport wędkarski jako atrakcyjną formę wypoczynku w środowiskach nie zwią-
zanych z PZW (zakłady pracy, samorządy, służby mundurowe, organizacje młodzieżowe,
itp.)

5. Wspierać dyscypliny sportu wędkarskiego, w których zawodnicy reprezentujący Okręg
PZW w Słupsku osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej.
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§ 4

IV. W zakresie ochrony wód:

1. Podejmować działania na rzecz wdrażania wszelkich form ochrony wód przed szkodli-
wymi inwestycjami i kłusownictwem. W tym celu zacieśniać współpracę z PGW Wody
Polskie, RDOŚ, Starostami, Policją, PSR oraz Strażą Graniczną.

2. Zdecydowanie występować do organów ścigania za wszelkie formy kłusownictwa i za-
nieczyszczania wód.

3. Inspirować  działania  grup  terenowych  SSR  w  powiatach  oraz  czynić  starania  
o pozyskiwanie środków finansowych przez grupy terenowe od Starostw Powiatowych.

4. Organizować rok rocznie szkolenia dla członków SSR.

5. Bieżąco informować koła o wykluczeniach członków PZW za nie przestrzeganie Regula-
minu Amatorskiego Połowu Ryb.

§ 5

V. W zakresie gospodarki rybacko-wędkarskiej:

1. Prowadzić  gospodarkę  rybacko-wędkarską  na  administrowanych  wodach  
w Okręgu zgodnie z opracowanymi operatami rybackimi oraz podpisanymi umowami.

2. Prowadzić rejestry połowów ryb przez członków PZW na wszystkich wodach.

3. Zabrania się prowadzenia wszelkiego rodzaju samodzielnych zarybień wód przez koła
oraz wędkarzy.

4. Bezwzględnie  egzekwować  przepisy  dotyczące  zakazu  wprowadzenia  ryb  
w postaci żywej przynęty z innej wody niż z miejsca gdzie dokonywany jest połów.

5. Zobowiązuje się ZO oraz Zarządy Kół do edukacji wędkarzy z zakresu racjonalnej go-
spodarki wędkarskiej.

6. Zobowiązuje  się  ZO  do  kalkulacji  wysokości  składek  na  ochronę  
i zagospodarowanie wód proporcjonalnie do ilości pożytków pozyskiwanych przez węd-
karzy oraz nakładów poniesionych na racjonalną gospodarkę wędkarską.

7. Zasady gospodarowania na łowiskach specjalnych i licencyjnych na wniosek gospodarza
łowiska zatwierdza ZO PZW.

8. Gospodarze łowisk specjalnych i licencyjnych zobowiązani są do ustalenia z ichtiologiem
ZO PZW harmonogramu zarybień  i  zapotrzebowania  ilościowego  i  asortymentowego
ryb.
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9. Monitorować prowadzenie łowisk specjalnych przez koła.

10. Współpracować z instytucjami naukowymi np. IRŚ, MIR oraz WUM, PGW Wody Pol-
skie - RZGW, SPN, PK DS. i Ośrodkami zarybieniowymi PZW oraz z gospodarstwami
rybackimi.

11. Czynić starania aby rzeki były „korytarzami” dla ryb.

12. Czynić starania o powiększenie powierzchni użytkowanych wód do celów wędkarskich
oraz  hodowli materiału zarybieniowego.

13. Przestrzegać porozumienia z SPN o utrzymaniu miejsc migracyjnych dla ryb na jeziorach
Łebsko i Gardno.

14. Przeprowadzać szkolenia działaczy z zakresu prawodawstwa w wędkarstwie oraz ichtio-
logii.

15. Finansować  doszkalanie  pracowników  i  działaczy  w  zakresie  rybactwa  
i wędkarstwa.

16. Prowadzić prace zmierzające do odbudowy stawów w Redzikowie oraz uczynienie z nich
atrakcyjnych łowisk .

17. Promować zasady połowu ryb skierowane na sportowy, a nie konsumpcyjny charakter
wędkarstwa. - zasada „NO KILL”

18. Rozwijać produkcję materiału zarybieniowego na OZ Damnica.

19. Prowadzić przeżyciowy odłów tarlaków łososia i troci w celu pozyskania ikry do inkuba-
cji.

§ 6

VI. W zakresie gospodarki finansowe:

Podziału  i  udziału  wpływów ze  składki  członkowskiej  dla  kół,  dokonuje  Zarząd Okręgu.
Zobowiązuje się ZO do określenia wysokości odpisu dla poszczególnych kół w zależności od
zadań na nie nałożonych.

1. Zaleca się Zarządowi Okręgu przygotowanie projektu struktury wydatkowania środków
przez koła PZW.

2. Wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie wód ustala Zarząd Okręgu na podsta-
wie faktycznie ponoszonych kosztów.

3. Rozszerzyć możliwość wnoszenia opłat za wędkowanie za pomocą mediów elektronicz-
nych.

4. Prowadzić oszczędną gospodarkę finansową w Okręgu.
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5. Czynić starania o pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na inwestycje oraz
na ochronę i zagospodarowanie wód z zewnątrz.

§ 7

VII. W zakresie inwestycji:

W celu promocji turystyczno-wędkarskiej wód okręgu słupskiego, należy podjąć działania na
rzecz  rozwoju  infrastruktury  poprzez  zabezpieczenie  środków  finansowych  na  niezbędne
zadania inwestycyjne w tym;

1. Wspierać tworzenie nad wodami PZW infrastruktury ułatwiającej dostęp, wypoczynek i
rekreację dla jak największej ilości wędkarzy.

2. Kontynuować pomoc kołom, które prowadzą inwestycje i planować na ten cel środki po-
chodzące ze składek okręgowych.

3. Planować  środki  finansowe  na  inne  niezbędne  inwestycje  które  mogą  zaistnieć  
w okresie kadencji.

4. Zabiegać o środki z programów unijnych na realizację zadań Statutowych.

5. Rozwijać Ośrodek Zarybieniowy w Damnicy i zwiększać ilość oraz asortyment hodowa-
nych ryb.

§ 8

Realizację niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Okręgu PZW w Słupsku.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Słupsk, dnia 12 lutego 2022 roku

Sekretarze Zjazdu:                                      Przewodniczący Zjazdu

1. Siwiec Mieczysław                                          1. Dziemiańczyk Karol

2. Karczewski Szymon                                       2……………………..……………
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