
 
SPRAWOZDANIE 

z działalności Zarządu Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w Kwidzynie 
za rok 2020, złożone na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym 

Członków odbytym dnia 19 czerwca 2021 roku                                                           
w  I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Gębika  w Kwidzynie   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Szanowni Członkowie, Mili Goście 
 

 Upłynął drugi   rok działalności ósmej    kadencji władz i trzydzieści lat   lat istnienia i działania 
naszego Towarzystwa.  
Dziś ,  rozliczmy działalność roku 2020 oraz podejmiemy decyzje i uchwały wytyczajace kierunek 
funkcjonowania Towarzystwa na kolejną kadencję władz i ich  działalność. Składane przeze mnie, w 
imieniu Zarządu NTW, sprawozdanie niech będzie wstępem do dyskusji i materiałem wyjściowym do 
wypracowania stosownych dokumentów  dalszego funkcjonowania NTW. 
 
I . DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNO – STATUTOWA 
 
 Na koniec 2020 roku organizacja nasza zwiększyła liczebność  o 16 nowych członków.   Z ponad 
dwutysięcznej rzeszy członków zezwolenia na połów ryb wykupiło 216 osób a więc   o 54 osób mniej niż  
w roku poprzednim. 
 Zezwolenie na połów ryb z łodzi wykupiło 105 wędkarzy ( o 29 osób mniej niż w roku poprzednim) . 
Wprowadzony  obowiązek pracy społecznej lub wniesienia opłaty równoważnej w kwocie 20 zł od 
jednego członka spowodowało że  członkowie wpłacili z tego tytułu kwotę 4012 zł a z dokumentem 
uprawniającym zwrot tej kwoty nikt się nie zgłosił. Stwierdzić jednak trzeba, że zainteresowanie pracą 
społeczną nie zwiększyło się. W stosunku do roku poprzedniego znacznie zwiększyła  się ilość  
wykupionych zezwoleń sezonowych. W przeliczeniu na zezwolenia jednodniowe  wykupiło je 1658 
osoby i jest to wiecej o 1382 osóby niż w roku poprzednim. Sądzimy, że wpływ na to miała pandemia 
koronowirusa, która spowodowała zmniejszenie osób wykupujących roczne zezwolenia na rzecz 
zezwoleń sezonowych głównie dotyczących jeziora Otoczyn. Finansowo  wynik za zezwolenia sezonowe 
okazał się lepszy o 14104 zl niż w 2019 r. zamykając się kwotą 33154 zł, co oczywiście pozwoliło na 
zwiększenie poziomu zarybień i było zdecydowanym rekordem w historii 30 lat istnienia NTW.  Nadal 
kontynujemy sprzedaż ratalną zezwoleń na połów ryb co jest pozytywnie odbierane przez sporą grupę 
wędkarzy.  
Zarząd w 2020 roku pracował w pełnym 10-cio osobowym składzie z małą przerwą w miesiącu kwietniu 
z uwagi na rezygnację z Zarządu Kol. Edwarda Cykała. Niestety Kol. Edward Cykał zmarł niebawem na 
raka  którego pomimo intensywnego leczenia nie pokonał. Jego miejsce zgodnie z uchwałą Zarządu zajął 
Kol. Wiesław Marciniak, który zastąpił Edka na funkcji Skarbnika.    
Skład osobowy pracujących w 2020 roku władz przedstawia się następująco: 
ZARZĄD 
  1. Zbigniew Sitko                     - Prezes Zarządu 
    2. Sebastian Więckowski           - V -ce Prezes Zarządu 
    3. Zdzisław Biesiekierski           - V - ce Prezes d/s sportu 
   4. Tomasz Sinkiewicz                - Sekretarz 
                      5. Edward Cykał                      - Skarbnik do dnia   12.05.2020 (uchwała 2/a/2020) 
                          Wiesław Marciniak               - Skarbnik od dnia   12.05.2020 (uchwała 2/b/2020)                            
    6. Jarosław Raczyński               - Członek 
    7. Grzegorz Benderski               - Członek 
    8. Tomasz Marcinkiewicz          - Członek- Komendant Straży NTW 
    9. Michał Lemański                   - Członek 
           10. Rafał Sitko                           - Członek   
KOMISJA REWIZYJNA 
  1. Witold Jabłonka                   - Przewodniczący Komisji 
  2. Bogdan Wielgosz                 - Z-ca Przewodniczącego Komisji 



  

  3. Michał Jankun                      - Sekretarz 
                      4.Rafał Czajkowski                   - Członek 
                      5.Jacek Pokora                         - Członek 
SĄD ORGANIZACYJNY 
  1. Wiesław Marciniak               - Przewodniczący Sądu 
  2. Henryk Matla                       - Z-ca Przewodniczącego 
  3. Zbigniew Ostanin                 - Sekretarz 
  4. Mirosław Brzozowski           - Członek 
                     5. Antoni Sokołowski                - Członek – zmarł w grudniu. 
GOSPODARZ NTW: 
                        od m-ca maja 2011 brak gospodarza                                   
  
 
KOMENDANT STRAŻY RYBACKIEJ NTW: 
                          
                         Tomasz Marcinkiewicz od września 2018 r. 
   
 Posiedzeń tych Zarząd odbył 10 w tym tylko 3 były w sposób tradycyjny a pozostałe w związku z 
pandemią koronowirusa Covid 19 w sposób zdalny.  Tematyką ich były: sprawy organizacyjne, 
gospodarka finansowa, gospodarka rybacko-wędkarska, sprawy operatów rybackich, ochrona wód przed 
przyduchą i kłusownictwem, organizacja zbierania składek i ustalanie wysokości opłat, opracowywanie i 
realizacja budżetu wpływów i wydatków, organizacja imprez sportowych i walnego zgromadzenia, 
organizacja prac gospodarczych, współpraca z innymi organizacjami,  sprawy związane z eksploatacją 
Ośrodka Wypoczynkowego „Balaton” w Morawach itp..  
 W ubiegłym roku gospodarowaliśmy na jeziorach i stawach, których powierzchnia ewidencyjna do 
dnia 15.11.2020 r. wynosiła 164,71 ha, a powierzchnia lustra wody 157,31 ha. Od 15 listopada wygasła 
umowa na J. W Polu a więc powierzchnia wód zmniejszyła się o 10,39 ha. Dalsze przedłużanie umowy 
nie miało sensu gdyż J. W Polu prtzestało istnieć z racji osuszenia. 16 listopada zawarto nową 10 letnią 
umowę na dzierżawe j. Otoczyn. Dla przypomnienia, w kolejności w/g wielkości powierzchni podam, że 
są to: j. Klasztorne, j.Leśne, j. Sarnówek, j. Otoczyn, j. Przystań Batorego, Staw dolny  na ul. Granicznej .  
 Ilość wód do uprawiania wędkarstwa jest wystarczająca i nie zachodzi zdaniem Zarządu 
konieczność pozyskiwania jeszcze większej ilości zbiorników.                                                              W 
2020 roku  nie wielu niestety naszych członków brało czynny udział w pracach społecznych na rzecz 
NTW. Najważniejsze z nich to: 
      -     przygotowanie  stanowisk wędkarskich  jeziora  Otoczyna do zawodów; 
      -     utwardzenie i odwodninie wschodniego brzegu jeziora Otoczyn; 
      -     przygotowanie  stanowisk wędkarskich  jeziora  Leśnego do zawodów; 
      -     remont barakowozu w Otoczynie; 
      -     czyszczenie brzegów jezior ze śmieci; 

-   udział w organizacji zawodów wędkarskich; 
-   zarybiane jezior. 

         Rok 2020 to także dalsza, efektywna współpraca z władzami Powiatu i Miasta Kwidzyna  oraz 
Gminy Gardeja. Zarówno Rady jak i Zarządy tych władz swoim postępowaniem wobec nas wykazały 
poparcie dla naszej działalności samorządowej.  Dziękując im za wsparcie moralne i finansowe liczymy 
na dalszą współpracę i pomoc. 
 Rok ubiegły to także dalsze zacieśnianie współpracy z innymi, niezależnymi od PZW 
organizacjami wędkarskimi w kraju. Ścisły kontakt utrzymujemy nadal z  Towarzystwami zrzeszonymi w 
Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich, z którymi rokrocznie spotykamy się na zjazdach i różnych 
zawodach wędkarskich. W roku 2020 Zjazd Federacji z powodu epidemii koronowirusa odbył się w 
systemie zdalnym. Zjazd w 2021 roku odbył się w Łagiewnikach w dniach 4-6 czerwiec w którym ze 
strony NTW uczestniczyło 4-rech delegatów. W trakcie Zjazdu odbyłosię Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo-Wyborcze KFTW na którym ponownie na Prezesa Zarządy wybrano Kol. Zbigniewa 
Sitko a Członkiem Komisji Rewizyjnej został ponownie Kol. Bogdan Wielgosz. 
 



  

II. ZARYBIANIE, OCHRONA WÓD  I  WALKA Z KŁUSOWNICTWEM. 
 
                                      Pracami związanymi z zarybianiem jezior zajmowało się wielu Kolegów którzy 
akurat dysponowali wolnym czasem. Brak gospodarza dał się tu zauważyć , dlatego tak bardzo istotne jest  
byśmy przy okazji dzisiejszego spotkania wyłonili go spośród siebie.   W zarybieniach uczestniczyli 
następujący Koledzy: Raczyński Jarosław,Biesiekierski Zdzisław, Pokora Jacek, Stramek Marian,   Rafał 
Czajkowski, Pipczyński Marian,Załuski Roman, Jankun Michał, Jagielski Krzysztof, Jabłonka Witold, 
Marciniak Łukasz, Więckowski Sebastian, Sitko Zbigniew. Łącznie w 2020 roku wpuszczono do naszych 
jezior ponad 5 605 szt sztuk ryb o łącznej wadze 1451  kg oraz 200 000 szt. szczupaka wylęg    o łącznej 
wartości  22 262,20 zł mniejszej niż w  roku ubiegłego o ponad 3 700 zl. By chronić te efekty przed 
kłusownictwem Zarząd zdecydował się na wprowadzanie monitoringu naszych jezior. Pierwszy 
monitoring zainstalowano nad jeziorem Otoczyn umożliwiając trzem członkom zarządu stały podgląd 
jeziora. Inwestycja ta przyniosła znaczne korzyści gdyż zmniejszyło się na tym jeziorze kłusownictwo, 
głównie wędkarskie i sieciowe. W roku bieżącym podejmujemy prace związane z założeniem 
monitoringu nad jeziorem Sarnówek w Rozajnach. W tym miejscu chciałbym podziękować Kol. 
Bogdanowi Wielgoszowi za bezinteresowny wkład pracy w realizację tych zadań.  
W kwotach wydatkowanych na zarybienie i wymienionych wcześniej znajduje się również kupiony za 
pieniądze pochodzące z wpłat osób fizycznych oddających nam możliwy 1 % swego podatku materiał 
zarybieniowy  szczupaka, sandacza i karpia. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować naszym  
darczyńcom , którzy łącznie przekazali nam kwotę 6745,10  zł a więc o 566,20 zł więcej niż w roku 
ubiegłym. Apelujemy również by wszyscy przekazujący zeznania podatkowe do Urzędu Skarbowego 
wykorzystali tą możliwość wypełniając w zeznaniu tylko jedną  rubrykę a mianowicie nr KRS, który dla 
przypomnienia podaję: 0000011079.   Podane cyfry zarybienia nie mogą napawać optymizmem i życzyć 
by sobie należało by były one większe w roku bieżącym. Sprawdziła się także  decyzja dotycząca 
zarybienia jeziora Otoczyn karpiem zakupionym przez uczestników Maratonu karpiowego. Zarówno 
uczestnicy jak i wędkarze którzy wędkowali później stwierdzili, że tego typu działanie jest potrzebne i 
warto je kontynuować nadal.  
         Szczegółowa tabela zarybień w 2020 roku i latach poprzednich (od 1994 roku) jest wywieszona na 
tablicy  w biurze NTW i stanowi załącznik do tegoż sprawozdania. 
         Gospodarka rybacko - wędkarska to nie tylko zarybienia.   Nieodzownym   elementem jej są odłowy 
sieciowe. W roku ubiegłym  nie  dokonaliśmy jednak  żadnych odłowów kontrolnych z racji epidemii jak 
i również z braku chętnych do prac związanych z odłowem. Zabieg ten  jest  niezbędny - jak go należy  
wykonać pozostawiam do dyskusji.       
Kończąc ten temat chciałbym podkreślić, że zarybianie naszych wód było i jest jednym z głównych celów 
istnienia Towarzystwa.  
Społeczną Strażą Rybacką NTW  kierował Kol. Tomasz Marcinkiewicz, który  sprawozdanie z tej 
działalności przedstawi w kolejnym punkcie porządku zebrania i stanowi ono załącznik do niniejszego 
sprawozdania. Korzystając jednak z okazji chciałbym  szczególnie podziękować  Komendantowi 
Powiatowej Straży Rybackiej Kol. Sewerynowi Wierzchowskiemu za pomoc i zaangażowanie w 
kontrolowaniu naszych wód. 
 
III. DZIAŁALNOŚĆ KLUBOWA 

 
Rok 2020 nie  przyniósł w tym temacie dużo zmian.  Aktywnie pracował tylko Klub BALATON w 
Morawach, który funkcjonuje od stycznia 2008 r. realizując swoje zadania głównie w zakresie organizacji 
swoich imprez sportowych i pomocy w pracach na rzecz utrzymania wód i ośrodka wypoczynkowego. 
Klubem tym kierował  Prezes Klubu Kolega Grzegorz Tul. Oprócz spraw związanych z bieżącą 
eksploatacją Ośrodka w Morawach Klub wykonał  wiele prac zwiększających atrakcyjność tegoż ośrodka. 
W tym najważniejszą było wykonanie remontu górnej i dolnej świetlicy (kawiarni) umożliwiając 
należąyty wypoczynek członkom użytkownikom i ich rodzinom. 
Podkreślić należy, że prace te członkowie Klubu wykonują  za własne pieniądze pochodzące ze składek 
klubowych lub własnymi siłami. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Kolegom z Klubu za 
tak ofiarne zaangażowanie się w rozwój bazy wędkarskiej NTW, która przecież służyć będzie, na 
ustalonych regulaminami zasadach, nie tylko członkom Klubu lecz również i innym członkom NTW. 



  

IV. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWO-KSIĘGOWA 
 
Funkcję Skarbnika do miesiąca kwietnia pełnił Kol. Edward Cykał którego głównym zadaniem z którego 
wywiązywał się wzorowo było zbieranie składek z punktów sprzedaży zezwoleń, których w roku 2020 
było 9. Po jego śmierci funkcję tą przejął Kol. Wiesław Marciniak realizując ją wzorowo.Do zbierania 
składek w Kwidzynie zatrudniliśmy prywatną firmę, którą reprezentuje Pani Górnicz Klara.  
Obsługę księgową wykonywała nasza Gł. Księgowa Pani mgr Joanna Michalik-Bera. Tak jak w latach 
poprzednich działalność finansową Zarząd oparł o Plan Wpływów i Wydatków, przyjęty do realizacji 
przez Zarząd w grudniu 2019 roku i jak zapewne pamiętamy zaakceptowany przez Walne Zgromadzenie.  
Po naniesieniu rzeczywistego wykonania poszczególnych pozycji, został on zrealizowany następująco 
(zał.nr 2).  Znaczna część budżetu to dotacja Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Kwidzynie na 
zrealizowanie zadania udzielonego nam w ramach konkursu ofert na dofinansowanie organizowanych 
imprez sportowo-rekreacyjnych . Zadanie to wykonaliśmy w terminie i tylko w połowie z racji odwołania 
części imprez z powodu pandemii zgodnie z podpisaną umową, za co władzom samorządowym Miasta i 
Powiatu serdecznie dziękujemy. W roku 2020 zapłaciliśmy za  dzierżawę  jeziora Klasztorka i Leśnego o 
2966,42 zł mniej niż w roku ubiegłym tj. 29 614,58 zł.. 
Podstawą zapłaconego czynszu w roku 2020 była cena pszenicy z II półrocza roku 2019 i I półrocza roku 
2020. Średnia cena z tych dwóch okresów  to kwota  71,88 zł za 1 q . Budżet roku 2020 udało nam się 
zamknąć nie przenosząc żadnych długów na rok kolejny. Nie podnieśliśmy także składki członkowskiej.  
Nasza składka nie jest wygórowana biorąc pod uwagę również fakt, że tylko my zezwalamy łowić za nią 
w nocy i z łodzi. Musimy nadal utrzymać istniejącą ilość punktów sprzedaży zezwoleń i o ile będzie to 
możliwe ilość tych punktów nadal zwiększać. Dla przypomnienia informuję że posiadając status 
organizacji pożytku publicznego, oszczędzamy na podatku od nieruchomości, który za sam Balaton 
wynosiłby kwotę 13 tys. zł. Są to wymierne korzyści potwierdzające słuszność zarejestrowania się jako 
opp. Dodatkowa korzyść to jak wspomniałem wcześniej wpłaty 1% należnego podatku dochodowego od 
osób fizycznych, które za rok  2020 zamknęły się kwotą 6745,20  zł  co moim zdaniem jest małym 
wynikiem, zakładając że wpłaty są dokonywane głównie przez naszych członków.  
Całą zebraną kwotę wydatkowaliśmy, zgodnie z wcześniejszą deklaracją , na zakup materiału 
zarybieniowego sandacza, szczupaka i karpia. Obsługę bankową prowadzi nam BNP Paribas Bank Polska 
S.A. O/Kwidzyn, który jak na razie pobiera opłaty tylko za wpłatę gotówki do banku. 
Osiągnięty wynik  finansowy za rok 2020 zgodnie z bilansem i rachunkiem wyników jest jednak dodatni  
i wynosi:  

         - przychody                                                                                       -  110.671,10 zł 
         - koszty                                                                                             -    98.662,97 zł 
         - zysk  bilansowy                                                                                -    12.008,13 zł 
         - Fundusz statutowy po zwiększeniu   na dzien 31.12.2020                      -    49.643,98 zł          

Zysk bilansowy wnioskujemy rozliczyć z Funduszem statutowym dokonując jego zwiekszenie o kwotę 
12.008,13 zł 
 
V  DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI 
 
Ten statutowy obowiązek zasługuje na odrębne sprawozdanie, które przedstawi zaraz po moim 
wystąpieniu V-ce Prezes Zdzisław Biesiekierski. Działalność sportowa w naszym Towarzystwie jest 
widoczna w Pucharach Federacji. W 2020 roku przeprowadzono kolejną już 19 edycję rozgrywek 
Pucharów Federacji, którą zwyciężył indywidualnie Kol. Naruszewicz Mirosław z GSW Giżycko a 
dotychczasowy 11 krotny zwycięzca indywidualny,  Kol.Marek Roliński  – niestety nie jako nasz 
zawodnik a zawodnik Kolegów z Giżycka zajął II miejsce..  Na 20 sklasyfikowanych zawodników z 
terenu kraju  najlepszym naszym zawodnikiem był Kol. Zbigniew Sitko,  który zajął 9 miejsce, 12 
zawodnikiem był Kol. Jarosław Raczyński. Informacyjnie podam, że przez całą 19 edycję przewinęło się 
87 zawodników jednak zgodnie z Regulaminem rozgrywek kwalifikację końcową uzyskało tylko 
wspomnianych wcześnie 20 zawodników. 



  

W w Klasyfikacji Towarzystw 6 miejsce zajął zespół NTW  a zwyciężyło Towarzystwo z Iławy przed 
GSW Giżycko i TTW Toruń. W tym miejscu zapraszam wszystkich chętnych do udziału w kolejnych 
rozgrywkach pomimo tego, że wyjazdy takie są dosyć kosztowne i obciążają własną kieszeń.Nie sposób 
pominąć faktu, że podstawowa działalność sportowa, określona Kalendarzem Imprez NTW, została 
sfinansowana w 90% ze środków Miasta Kwidzyna i Powiatu kwidzyńskiego przyznanych nam na 
wspieranie działań sportowo-rekreacyjnych w ramach ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Kwidzyna 
konkursów ofert na realizację zadań, w tym przypadku z dziedziny sportu i rekreacji.. Dziękuję w tym 
miejscu władzom miejskim i powiatowym za wsparcie,  a uzyskane  wyniki niech wskazują , że środki te 
nie poszły na marne. Współpracę z innymi organizacjami można ocenić wysoko. Znani bowiem jesteśmy 
już w kraju nie tylko jako NTW, ale także jako trzon Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich w 
Kwidzynie, której jesteśmy współzałożyciela. Obecnie Federacja zrzesza 18 Towarzystwa z terenu kraju, 
a dzięki niej aktywnie uczestniczymy nie tylko we  wspólnie  organizowanych  Zjazdach  i  imprezach  
sportowych   lecz   także   w   tworzeniu   prawa  i przepisów związanych z rybołówstwem. 
 

Drodzy Koledzy 
 

Z pewnością nie o wszystkich sprawach napisałem, nie wszystkie dziedziny omówiłem, a wiele z nich 
może nawet nie zasygnalizowałem. Nie da się w tak krótkim czasie opisać choćby tylko rok pracy naszej 
organizacji szczegółowiej jak to dziś uczyniłem. 

Dziękuję  władzom samorządowym Miasta Kwidzyna, Gminy Gardeja, oraz Powiatu Kwidzyñskiego 
za pomoc w funkcjonowaniu i wspieraniu naszej działalności. 
Dziękuję Policji  i Komendantowi Społecznej Straży Rybackiej  Powiatu Kwidzyńskiego  za bardzo 
rzetelną i fachową pomoc w zwalczaniu przejawów kłusownictwa. 

Dziękuję Państwowej Straży Rybackiej  i Komendantowi Posterunku w Malborku za aktywne 
uczestnictwo i współpracę w zwalczaniu kłusownictwa. 
     Dziękuję wszystkim Sponsorom oraz Członkom naszego Towarzystwa,  którym jest bliska idea jego 
funkcjonowania, a nie tylko możliwość realizowania swego hobby. 

Dziękuję wszystkim, którzy dobrym słowem budowali nasz wizerunek nie tylko w naszej lokalnej 
społeczności. 

Życzę wszystkim członkom naszej organizacji by w dalszym ciągu aktywnie działali na rzecz rozwoju 
i dobra NTW a w szczególności by praca społecznie wykonywana przyniosła im zadowolenie i wymierne 
efekty oraz radość w uprawianiu wędkarstwa. 

Życzę wszystkim by 2021 rok był pomyślny pod każdym względem i by bycie członkiem naszej 
Organizacji przyniosło nieukrywaną przed nikim satysfakcję. 

   
                                                                                                                   Za Zarząd 
                                                                                                              Prezes Zarządu 
                                                                                                              Zbigniew Sitko 

 
   
                                                                                                 
                                                                                

 
 


