
Załącznik nr 1 do  protokołu nr 2 

z posiedzenia  PZO  z dnia 02.02.2019 r. 

 

Uchwała nr 3/2019 

Prezydium Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 02 lutego 2019 r. 

w sprawie:  powołania koła PZW „Rybaczek” w Zakrzewie. 

 

Na podstawie § 48 ust. 2  w związku z § 47 pkt 9 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. oraz na 

podstawie § 1 ust. 5, 6, 7 Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW z dnia 21 września 2018 r. 

Prezydium Zarządu Okręgu  

Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 uchwala: 

 

§ 1 

Powołuje się gminne koło Polskiego Związku Wędkarskiego„Rybaczek” z siedzibą w 

miejscowości Zakrzew, w Sklepie Wędkarskim „Rybaczek” - Zakrzew 1, 26-652 Zakrzew. 

 

§ 2 

Ustala się rejon Gminy Zakrzew jako teren działalności koła. 

 

§ 3 

1. Uznaje się jego władze i organy, wybrane na zebraniu założycielskim „koła w 

organizacji”  , które odbyło się w dniu 26.01.2019 r. jako prawomocne. 

2. Zatwierdza się plan pracy koła i jego budżet na pierwszy rok kalendarzowy swojej 

działalności. 

§ 4 

Wpisuje się do rejestru kół Okręgu PZW w Radomiu pod pozycją nr 56, który stanowi jego 

oficjalny numer. 

§ 5 

Koło ma prawo do używania godła, barw i pieczęci – zgodnie z uchwałą nr 97 ZG PZW w 

Warszawie z dnia 30.03.2001 r. w sprawie godła, barw i pieczęci Polskiego Związku 

Wędkarskiego. 

§ 6 

Zobowiązuje się Zarząd Koła do podjęcia czynności organizacyjnych celem zrealizowania 

deklaracji o wstąpieniu do koła i osiągnięcie po pierwszym roku kalendarzowym swojej 

działalności, stanu ewidencyjnego minimum 50 członków. 

 

§ 7 

Przyznaje się kwotę 250 zł na pokrycie  kosztów organizacyjnych. 

 

§ 8 

 

1. Zatwierdza się obowiązującą treść pieczęci koła: 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu  

Koło PZW nr 56 „Rybaczek” Zakrzew 

 

2. Koszt wyrobienia pieczęci pokrywa Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w 

Radomiu. 



 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu i Dyrektorowi Biura. 

 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na najbliższym 

posiedzeniu Zarządu Okręgu. 

 

§ 11 

Uchwała podlega  publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu. 

 

Za Zarząd Okręgu: 

 

Wiceprezes ds. Organizacyjnych:                            Prezes Zarządu Okręgu: 
 

Ireneusz Frydrych                Antoni Chmura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Załącznik nr 2 do  protokołu nr 2 

                     z posiedzenia PZO z dnia 02 lutego 2019 r. 

 

 

Uchwała nr 4/2019 

Prezydium Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 02 lutego 2019 r. 

 

w sprawie: składu komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską przy kole  

PZW nr 56  „Rybaczek” Zakrzew.  

 

Na podstawie § 48 ust. 2 w związku z § 47 pkt 30  Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.  

Prezydium Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 uchwala: 

 

§ 1 

Powołuje się komisję egzaminacyjną na kartę wędkarską przy nowopowstałym kole PZW 

nr 56 „Rybaczek” Zakrzew. 

 

Lp. 
Nazwa i numer 

Koła PZW 
Powiat Skład Komisji Egzaminacyjnej 

Miejsce 
przeprowadzania 

egzaminów 
Termin 

1 
Nr 56 

„Rybaczek” 

Zakrzew  
Radomski 

1. Michał Pieczeniak 

2. Jacek Kojma 
3. Michał Musiałek 

Sklep Wędkarski 

„Rybaczek”  
Zakrzew 1,  

26-652 Zakrzew 
(siedziba koła) 

Do uzgodnienia 

w siedzibie koła 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Zarządu Okręgu i Głównemu 

Księgowemu. 

§ 3 

Treść uchwały przedkłada się w  Starostwie Powiatowym w Radomiu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5 

 

Uchwała podlega  publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu. 

 

 

Za Zarząd Okręgu: 

 

 

Wiceprezes ds. Organizacyjnych:                     Prezes Zarządu Okręgu: 
 

Ireneusz Frydrych                                     Antoni Chmura 

 

 



Załącznik nr 3 do  protokołu nr 2 

z posiedzenia  PZO  z dnia 02.02.2019 r. 

 

 

 

Uchwała nr 5/2019 

Prezydium Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 02 lutego 2019 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu no kill (nie zabijaj) i catch and release (złów i 

wypuść) ustanowionego na zbiorniku Jagodno. 

 

Na podstawie § 48 ust. 2 w związku z  § 47 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. oraz w 

związku z uchwałą nr 22 Prezydium Zarządu Głównego w Warszawie z dnia 01.07.2006 r. 

 Prezydium Zarządu Okręgu 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu  

uchwala: 

 

§ 1 

Zatwierdza się Regulamin łowiska no kill (nie zabijaj) i catch and release (złów i wypuść) 

ustanowionego na zbiorniku Jagodno. 

§ 2 

Regulamin stanowi załącznikdo niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezesowi ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód i 

Dyrektorowi Biura Zarządu Okręgu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu. 

§ 6 

Uchwała wymaga przedłożenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Okręgu. 

 

 

Za Zarząd Okręgu: 
 

 

Wiceprezes ds. Zagospodarowania    Prezes Zarządu Okręgu: 

            i Ochrony Wód: 
 

            Andrzej Lipiński                                    Antoni Chmura 
 

 

 

 

 

 



 

 

REGULAMIN ŁOWISKA  

no kill (nie zabijaj) i catch and release (złów i wypuść) 

 ustanowionego na zbiorniku Jagodno. 

 
1. Użytkownikiem rybackim łowiska jest Okręg PZW w Radomiu. 

2. Łowisko dostępne jest dla osób posiadających kartę wędkarską oraz zezwolenie z wkładką 

na zbiornik Domaniów i Jagodno. 

3. Łowisko funkcjonuje w formule i na zasadzie łowiska no kill „nie zabijaj”  i catch and 

release „złów i wypuść” tzn. rybę po złowieniu należy wypuścić, z zachowaniem 

należytej staranności w sposób nie  pogarszający znacząco jej kondycji zdrowotnej. 

4. Połów wg zasady no kill „nie zabijaj”  i catch and release „złów i wypuść” nie dotyczy 

gatunków ujętych w RAPR jako inwazyjne - rozdz. IV pkt. 3.7. 

5. Przy wszystkich dopuszczonych metodach połowu ryb obowiązuje stosowanie haków 

bezzadziorowych. 

6. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem użytkownika. 

7. Wędkarz zobowiązany jest do posiadania przyrządu do wyjmowania haczyków z pysków 

ryb oraz podbieraka. 

8.  Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności. 

9. Obowiązuje zakaz używania chwytaków szczypcowych do podbierania ryb.  

10. Wędkarze łowiący metodą karpiową zobowiązani są do posiadania mat karpiowych oraz 

środka odkażającego.  

11. Dopuszcza się wywożenie przynęt i zanęt modelem zdalnie pływającym w wędkarstwie 

karpiowym. 

12. Metodą spinningową można łowić w obrębie wolnych stanowisk, zachowując odległość 

od innych wędkujących min. 25 m. z brzegu lub brodząc.  

13. Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinny odbywać się w taki sposób, aby nie 

przeszkadzać innym wędkującym. 

14. Każdy wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m. od 

zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed 

rozpoczęciem wędkowania. Jest również  zobowiązany wysprzątać swoje stanowisko 

wędkarskie po zakończeniu wędkowania, a śmieci zabrać ze sobą z łowiska. 

15. Biwakowanie może odbywać się w miejscach wyznaczonych i za zgodą  zarządcy terenu. 

Jeśli na terenie prywatnym  - za zgodą właściciela gruntu.  

16. Namioty należy  rozstawiać w sposób umożliwiający niezakłócony  przejazd służbom 

ratunkowym. 

17. Okręg PZW w Radomiu zastrzega sobie możliwość organizowania zamkniętych imprez 

wędkarskich po uprzednim zamieszczeniu informacji na stronie internetowej Okręgu. 

18. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli mają być na nim rozgrywane 

zawody sportowe. 

19. Okręg PZW w Radomiu zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zezwoleń w 

przyszłości osobom nie przestrzegającym regulaminu łowiska. 

20. Osoby uprawnione przez Okręg jak i funkcjonariusze służb: PSR, Policja i Straż Leśna, 

SSR mają prawo do: kontroli samochodów, namiotów i bagaży w przypadku podejrzenia 

kradzieży ryb – zgodnie ze swoimi uprawnieniami oraz wypraszania z terenu łowiska w 

przypadku: głośnego zachowywania się, śmiecenia, dewastacji, kradzieży - bez 

możliwości zwrotu należności za wykupione zezwolenie. 



21. Zabrania się:  

1) zabierania jakichkolwiek ryb z łowiska. Kradzież lub zabicie ryb jest 

równoznaczne z automatyczną utratą i unieważnieniem zezwolenia na połów bez 

zwrotu kosztów zezwolenia oraz odmową jego uzyskania w przyszłości, lub 

wystąpienia na drogę prawną, 

2) przetrzymywania złowionych ryb w siatkach lub workach karpiowych, 

3) połowu ryb na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. „filet”, 

4) połowu ryb metodą spinningową  w okresie od 01 stycznia do 31 maja,  

5) wędkowania w odległości mniejszej niż 50 m.  od zapory czołowej zbiornika 

(odległość w linii brzegowej), 

6) połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku, 

7) połowu ryb w rozlewisku położonym przy prawym brzegu zbiornika Jagodno, na 

wysokości ptasiej wyspy, stanowiącym miejsce tarliskowe dla oraz ostoję dla 

innych zwierząt i  organizmów wodnych,  

8) połowu ryb w rzece Wiązownica, na odcinkach powyżej i poniżej zbiornika 

(zasady określone w Zezwoleniu na amatorski połów ryb). 

9)   wrzucania zepsutej zanęty do wody,  

10) połowu metodą podlodową, 

11) wzniecania ognia i wrzucania niedopałków papierosów do wody. 

12) posiadania ryb złowionych na innym łowisku. 

22. Zawody wędkarskie odbywające się na łowisku odbywają się wg Zasad Organizacji 

Sportu Wędkarskiego. 

23. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkować będzie skierowanie sprawy do sądu 

koleżeńskiego i zakazem wędkowania na zbiorniku Jagodno. 

24. Okręg PZW w Radomiu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy 

pozostawione na łowisku, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu łowiska.  

25. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW z 01 stycznia 2018 r., przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Kodeksu Karnego. 

26. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu.  

 

 

Za Zarząd Okręgu: 
 

 

Wiceprezes ds. Zagospodarowania    Prezes Zarządu Okręgu: 

            i Ochrony Wód: 
 

            Andrzej Lipiński                                    Antoni Chmura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Załącznik nr 4 do  protokołu nr 2 

                     z posiedzenia PZO z dnia 02 lutego 2019 r. 

 

 

Uchwała nr 6/2019 

Prezydium Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 02 lutego 2019 r. 

 

w sprawie: jednolitego, rzeczowego wykazu akt w Biurze Zarządu Okręgu. 

 

Na podstawie § 48 ust. 2 w związku z § 47 pkt 1, 10  Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.  

Prezydium Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 uchwala: 

 

§ 1 

Wprowadza się nowy  sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie 

jednolitych, rzeczowych wykazów akt: 

1) DO-20 – korespondencja z kołami PZW, 

2) DO-21 – korespondencja z Zarządem Głównym PZW w Warszawie, 

3) DO-22 – sprawy ogólnoorganizacyjne, 

4) GRW – 30 – Gospodarka Rybacko Wędkarska (pozwolenia wodnoprawne, rozprawy, 

decyzje administracyjne, postanowienia), 

5) GRW-31 – Gospodarka Rybacko Wędkarska  (zarybienia , powiadomienia o 

zarybieniach itp.) 

6) DFK – Dział Finansowo-Księgowy, 

7) DS – Sport wędkarski,  

8) DSZ – Zawody w Kołach PZW  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Zarządu Okregu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5 

 

Uchwała podlega  publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu. 

 

 

Za Zarząd Okręgu: 

 

 

Wiceprezes ds. Organizacyjnych:                     Prezes Zarządu Okręgu: 
 

        Ireneusz Frydrych                                     Antoni Chmura 

 


