
Informujemy, że od dnia 17 marca 2020 r. biura Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie 
Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) ograniczają przyjmowanie petentów – do 
odwołania.    
 
W związku z powyższym informujemy, że:  
- wszelką korespondencję należy przesyłać drogą e-mail na skrzynkę sekretariatu 
pzw@pzw.gda.pl, pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki w drzwiach Małego Młyna, drzwi 
zewnętrzne do Małego Młyna będą zamknięte. 
 
- z pracownikami biura należy kontaktować się wyłącznie na służbowe telefony, pracownicy 
mogą pracować  zdalnie i są pod tel. w godzinach od 8:00 do 15,00, 
 
- zamyka się funkcjonowanie kasy okręgu i prowadzonej sprzedaży zezwoleń okresowych 
Opłaty okresowe dla zrzeszonych i niezrzeszonych oraz za zbiorniki retencyjne dla 
niezrzeszonych w PZW należy wpłacać na koto Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg  
w Gdańsku- nr konta w banku Millennium 71 1160 2202 0000 0001 7552 0735 lub za 
pośrednictwem strony internetowej www.pzw.gda.pl w zakładce E-zezwolenia 
 
- znaki będą wydawane Skarbnikom kół wyłącznie pocztą – po wcześniejszym wysłaniu drogą 
mailową do biura: 
a) zamówienia, 
b) kopi dowodu opłaty za znaki, 
 
- w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość pobrania znaków PZW w biurze ZO, w 
ustalonym dniu i godzinie, jednakże musi być to poprzedzone wcześniejszym uzgodnieniem 
telefonicznym z pracownikami działu księgowości, 
 
- specyfikacje, rozliczenia skarbników, rozliczenia strażników SSR oraz inne dokumenty 
finansowe należy przesyłać pocztą lub składać do skrzynki w drzwiach Małego Młyna, 
 
- wszelkie zebrania zaplanowane do organizacji w biurze Okręgu zostają odwołane.    
  
W sprawach, które nie są pilne prosimy wstrzymać się do czasu odwołania w Polsce zagrożenia 
epidemiologicznego.  
 
Kontakty do Biura ZO PZW w Gdańsku 
Sekretariat - pzw@pzw.gda.pl, 600 228 808 
Zezwolenia, znaczki na wędkowanie – tel. 668 025 534 lub  669 199 097 
księgowość – 668 026 658 
sport, młodzież – 668 015 971 
Ochrona wód – 602 586 021 
Zagospodarowanie wód – 602 681 005 lub 535 517 101 
 
 
 
 
 

http://www.pzw.gda.pl/


 
UWAGA : 
PREZYDIUM ZO WPROWADZA Z DNIEM 17.03.2020R. MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU SKŁADEK 
CZŁONKOWSKICH OGÓLNOZWIĄZKOWYCH ORAZ NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE 
WÓD W ROKU 2020 DROGĄ BEZGOTÓWKOWĄ NA KONTO BANKOWE OKRĘGU- powyższa 
forma obowiązuje do końca trwania epidemii 
 
 
 
W przypadku podjęcia decyzji opłacenia składek w tej formie należy postępować w następujący 

sposób: 

1. Wykonać telefon do skarbnika Koła (wykaz Kół z numerami telefonu znajduje się na stronie 

internetowej Okręgu) celem ustalenia rodzaju składki i wysokości opłaty. 

2. Dokonać wpłaty na konto bankowe Okręgu PZW w Gdańsku: Bank Millennium 71 1160 2202 

0000 0001 7552 0735. W treści wpłaty należy wpisać imię i nazwisko, przynależność do kola 

wędkarskiego oraz rodzaj opłaconych składek. 

3. Wpłata upoważnia wędkarza do wędkowania na wodach Okręgu PZW  w Gdańsku ( bez 

konieczności wklejania znaków) z zezwoleniem za rok 2019. Wędkarz podczas wędkowania 

musi posiadać wymienione zezwolenie, dowód opłaconej składki (można okazać go we 

telefonie komórkowym) oraz kartę wędkarską. 

4. Po okresie karencji  skarbnicy w kolach wkleją wędkarzom do legitymacji opłacone wcześniej 

składki, wydadzą zezwolenie wędkarskie na rok 2020, a pobiorą potwierdzenie zapłaty za 

wcześniej wykupione składki oraz zezwolenie  2019. 

 

 

W przypadku nowowstępujących wędkarzy obowiązuje wpisowe zgodnie z Statutem PZW. Nowy 

członek PZW ma prawo skorzystać z powyższej metody opłacenia składek , a wówczas na łowisku 

będzie legitymował się kartą wędkarską,  potwierdzeniem opłaty w tym  i wpisowego, który zwalnia go 

na czas epidemii z posiadania zezwolenia. 

Następnie, po okresie karencji ma obowiązek  zgłoszenia się do koła wędkarskiego z potwierdzeniem 

wykupionych składek celem zakupu legitymacji członkowskiej do której skarbnik koła wklei mu 

opłacone składki i wyda zezwolenie na rok 2020. 

Na wędkarzach spoczywa obowiązek zgłoszenia się do kół wędkarskich w celu wklejenia do legitymacji 

wędkarskich znaków składek oraz otrzymania zezwolenia na rok 2020 w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia 

zakończenia epidemii i ogłoszenia tej daty w odrębnym komunikacie PZW zamieszczonym na stronie 

internetowej. Po przekroczeniu wyznaczonej daty tracą ważność dopuszczone na czas epidemii 

zezwolenia-potwierdzenia przelewów, a brak składek w legitymacji członkowskiej i zezwolenia na rok 

2020 będzie traktowane na łowisku jak kłusownictwo. 

 

Prezes Zarządu Okręgu 

  Mieczysław Górski 


