
                                                                                                            Kłanino, dnia 21.12.2018r. 

          KOMUNIKAT NR 8/2018 

            Zarząd Okręgu Gdańsk PZHGP przekazuje Zarządom Oddziałów i członkom następujące 

informacje: 

1. 68 Ogólnopolska Wystawa Gołębi  Pocztowych odbędzie się w dniach 04-06 stycznia 2019r. 

w Sosnowcu. Program wystawy zamieszczony jest na stronie PZHGP. 

2. Przypominamy, że zgodnie z rozdziałem VI §1, pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego PZHGP 

oraz Regulaminu Zebrań Sprawozdawczych obowiązujących w PZHGP , należy 

przeprowadzić Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze we wszystkich ogniwach 

związku  w terminach określonych w/w regulaminem. Zobowiązuje się prezesów 

Oddziałów do przesłania protokołów z zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Oddziałach 

oraz protokołu Oddziałowej Komisji Rewizyjnej na adres sekretarza Zarządu Okręgu  w 

terminie do dnia 12.03.2019r. Wraz  z protokołem należy przesłać wykaz wybranych władz 

w Oddziale wg. załącznika nr 1 do niniejszego komunikatu. Ponadto zobowiązujemy 

Prezesa Oddziału do złożenia informacji do Zarządu Okręgu o terminie Walnego Zebrania 

Sprawozdawczo-Wyborczego. 

3.  Zarząd Okręgu Gdańsk PZHGP uchwałą z dnia 18.12.2018r. dokonał podziału delegatów 

wybieranych w Oddziałach na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Okręgu 

Gdańsk:                                                                                                                                                                 

Oddział  Elbląg –                                     3 delegatów                                                                                                                           

Oddział Gdańsk -                                    2 delegatów                                                                                                                               

Oddział Gdańsk Wrzeszcz -                   2 delegatów                                                                                                                     

Oddział Gdynia Chylonia -                     2 delegatów                                                                                                                           

Oddział Gdynia-Sopot -                         3 delegatów                                                                                                                          

Oddział Kościerzyna -                            3 delegatów                                                                                                                        

Oddział Lębork -                                     3 delegatów                                                                                                                  

Oddział Lębork  Miasto -                      2 delegatów                                                                                                                  

Oddział Malbork -                                  4 delegatów                                                                                                                           

Oddział Nowe -                                       3 delegatów                                                                                                                   

Oddział Puck -                                         2 delegatów                                                                                                                  

Oddział Rumia -                                      2 delegatów                                                                                                                       

Oddział Kociewie -                                 5 delegatów                                                                                                                                       

Oddział Tczew -                                       3 delegatów                                                                                                              

Oddział Wejherowo -                             4 delegatów                                                                                                                  

Oddział Kartuzy-Żukowo -                     3 delegatów                                                                                                                        

Oddział Kwidzyn -                                   4 delegatów    

                                                                                                                                  

4. W celu realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE załącza się druk – Zgoda na przetwarzanie przez Zarząd 



Okręgu Gdańsk PZHGP w celu wypełnienia przez osoby wybrane do władz związkowych 

podanych w załączniku nr 1 niniejszego komunikatu na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-

Wyborczych w Oddziałach.                                          

 

5. Zarząd Okręgu zobowiązuje prezesów oddziałów do przesłania do dnia 18.01.2019r. na adres 

sekretarza Okręgu wykazu miejscowości zagranicznych z których w roku 2019 będą 

wypuszczane gołębie wg następującego wzoru: 

Kraj Miejscowość Okręg  numer Data lotu Ilość gołębi 

     

Dane z oddziałów zostaną wysłane do Zarządu Głównego.                                                                                    

Jednocześnie przypominamy, że w wykazie należy uwzględnić tylko te miejscowości, które są 

wykazane w wykazie umieszczonym na stronie PZHGP. Dotyczy to również lotów z kraju. 

6. Rozliczenie finansowe z Oddziałów za rok 2018 należy przygotować  do dnia 05.03.2019r.                    

W związku z powyższym zwołuje się zebranie z wiceprezesami ds. finansowych Zarządów 

Oddziałów   w dniu 05.03.2019r. o godz. 1800 w Gdańsku (siedziba  Oddziału Gdańsk).                      

Na zebranie należy dostarczyć „Bilans na dzień 31.12.2018r.” i „Rachunek wyników za 2018r.”                                                                                                                          

7.  Zamówienia na obrączki rodowe na rok 2020r. należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym 

terminie do 28.02.2019r. na adres sekretarza Zarządu Okręgu.                                           

8.  Zarząd Okręgu uchwalił loty pow. 700 km – Maraton, które odbędą się w następujących 

terminach:  30 czerwiec 2019r. , 14 lipiec 2019r. Loty odbywają się w niedzielę. Obowiązują 

listy oddziałowe, rejonowe lub okręgowe.                                                                                                  

Jednostki organizacyjne PZHGP organizujące loty Maraton mogą zaplanować dodatkową 

zastępczą miejscowość spełniającą kryteria dla lotów Maraton i w przypadku niekorzystnych 

warunków atmosferycznych mogą skorzystać z tej opcji. Zastępczą miejscowość należy ująć                  

w planie lotów.                                                                                                   

9. Decyzją Zarządu Głównego PZHGP wprowadza się we wszystkich jednostkach terenowych 

PZHGP nowe zasady „Polityki rachunkowości”, obowiązujące od 01 stycznia 2019r.                            

W załączeniu przesyłamy jeden egzemplarz, celem bezwzględnego stosowania 

w Oddziałach.                                           

10. Informujemy, że na stronie Zarządu Głównego PZHGP zamieszczono Regulaminy 

Współzawodnictw Lotowych, które będą obowiązywać w 2019r.                                      

11. Informujemy, że uchwałą Zarządu Okręgu Gdańsk PZHGP z dnia 18.12.2018r. w lotach 

Maraton okręg został podzielone na 3 grupy:                                                                                                              

Grupa 1: Oddział  Tczew, Kwidzyn, Malbork, Elbląg.                                                                                           

Grupa 2. Oddział: Nowe, Kociewie, Gdańsk, Kościerzyna, Kartuzy-Żukowo.                                                                               

Grupa 3: Oddział Puck, Rumia, Wejherowo, Gdynia-Sopot, Gdynia Chylonia, Gdańsk 

Wrzeszcz, Lębork.                                                                                                     

12. Informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Okręgu Gdańsk 

odbędzie się dnia 23.03.2019r. o godz. 10,00 (sobota)w Tczewie – Zajazd Słoneczny.  



13. Zarząd Okręgu Gdańsk PZHGP składa serdeczne podziękowania za sprawną organizację 

wystawy okręgowej kol. Janowi Kopka i członkom Oddziału Gdańsk Wrzeszcz. Składamy 

również podziękowania pocztom sztandarowym za udział w oficjalnej części wystawy.                                              

14. Informuje się Zarządy Oddziałów, że wszelką korespondencję związkowa należy wysyłać 

wyłącznie na adres sekretarza Zarządu Okręgu: Andrzej Lieske, 84-107 Kłanino 44, tel. 

791462114, e-mail: andrzejlieske@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                          

                        Za Zarząd 

       Andrzej Lieske - sekretarz 

                                                                                                                        

                                                                                                                              



Zał. Nr 1 

                     Wykaz osób wybranych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym 

 Oddziału ………………………………………………….. w dniu ………………………. 

Adres siedziby Oddziału: ………………………………………………………………………………………………………… 

                                            ………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji:………………………………………………………………………………………………………… 

                                           ………………………………………………………………………………………………………….. 

Wyszczególnienie Nazwisko i imię Adres korespondencyjny Telefon 

kontaktowy 

Prezes Oddziału    

Wiceprezes ds. lotowych    

Wiceprezes ds. finans.    

Wiceprezes ds. gospod.    

Sekretarz Zarządu     

Przewodniczący 

Oddziałowej Komisji 

Rewizyjnej 

   

Przewodniczący 

Oddziałowej komisji 
Dyscyplin. 

   

Delegat na WZSW 
Okręgu Gdańsk 

   

Delegat na WZSW 

Okręgu Gdańsk 

   

Delegat na WZSW 

Okręgu Gdańsk 

   

Delegat na WZSW 

Okręgu Gdańsk 

   

Delegat na WZSW 

Okręgu Gdańsk 

   

Delegat na WZSW 

Okręgu Gdańsk 

   

 

 …………………………………….                                                                                         ……………………………………..... 

Sekretarz Zarządu Oddziału                   pieczęć Oddziału                                          Prezes Oddziału 



Zgoda  na przetwarzanie danych przez Zarząd Okręgu Gdańsk PZHGP 
OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany: 

 Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody na przetwarzanie mojego adresu zameldowania w celu przekazywania mi informacji                 w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 roku.                             
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                           (adres zameldowania) 

 Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celu przekazywania mi informacji drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(adres e-mail) 

 Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody na przetwarzanie mojego numeru telefonu        

…………………………………………………………………………………………………………………………………………                             przez Polski Związek 
Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Okręgu Gdańsk 

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: 

Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Okręgu Gdańsk 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail:  andrzejlieske@wp.pl 

Celem przetwarzania jest Realizacja zadań wynikających ze Statutu PZHGP i Regulaminu Organizacyjnego PZHGP 

Podstawą przetwarzania jest moja zgoda Zgoda osoby, której dane dotyczą 

Prawnie uzasadnionym celem jest Brak 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia kadencji z wyboru lub do dnia wycofania się ze zgody. 

Ze zgody mogę wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do administratora. Wycofanie się ze zgody wiąże się z 

brakiem możliwości przetwarzania moich danych. 

Mam prawo do: bycia poinformowanym, wglądu, poprawiania, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, 

żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, odszkodowania. 

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych hodowcy wybranego na czas trwania kadencji nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. 

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. 

Imię Nazwisko Data Podpis pracownika 

 

 

   

 


