
Odpowiedzi na wnioski z kół po walnych zebraniach 2017 

Komisja Sportowa  
1. Wniosek nie może być zrealizowany ponieważ Okręg nie posiada łowisk no kill  

2.  OKS wystąpi do ZO Lublin w drugiej połowie roku  z wnioskiem.  

3.  OKS stara się nie organizować takowych zawodów na łowiskach specjalnych , jednakże 

wyjątek stanowią zawody spinningowe . Ponieważ Okręg PZW Lublin ma mała ilość 

zbiorników spełniających oczekiwania zawodników w temacie zawodów spinningowych  i 

mając na uwadze sugestie zawodników niektóre zawody organizuje na łowisku 

Zagłębocze.  

4. OOKS upoważnił jednego kolegę  z kapitanatu do rozeznania się w możliwościach 

organizacyjnych okręg. Ponadto dobrze by było gdyby GKS stworzyła regulamin takowych 

zawodów. Na dzień dzisiejszy takiego regulaminu nie ma.  

5. Pracownik biura ZO Lublin na bieżąco prowadzi listę sędziów.  

 

Komisja Ochrony Wód ZO PZW w Lublinie 

1. Częstotliwość kontroli dokonywanych przez OSRybacką  zawarta jest w comiesięcznych 

grafikach  zatwierdzonych przez Dyrektora Biura ZO. Dodatkowo kontrole ZZ odbywają się w 

przed lub po kontroli części wód górskich naszego Okręgu(Bystrzyca ,Kosarzewka).Rocznie 

OSR  przeprowadza około 50 kontroli na ZZ, uczestniczy w robieniu i zatapianiu tarlisk oraz 

sprzątaniu śniętych ryb pozostawionych po zawodach wędkarskich. 

2. Kontrole zbiornika Dratów odbywają się systematycznie ,jednak ze względu na powierzchnię 

dzierżawionych wód naszego okręgu  OSR nie jest w stanie kontrolować ciągle jednego 

zbiornika.Po kilku informacjach i interwencjach, ZO w Lublinie wprowadził strefę ochronną 

wokół zimowiska ryb na zbiorniku Dratów . 

3. SSR przy kołach w powiecie Łęczyńskim działają mimo braku zaangażowania Komendanta 

Powiatowego. W roku 2017 łącznie przeprowadziła 65 akcji na wodach PZW Lublin. 

4. Ten odcinek ZZ jest także kontrolowany przez OSR ,Policję a także SSR. Wzmożone kontrole 

wskazanego miejsca odbywały się szczególnie w okresie wiosennym 2017r. podczas  

intensywnego żerowania z tej strony ZZ  karpi wpuszczonych jesienią roku poprzedniego . 

5. Wyniki poszczególnych grup terenowych SSR pod kontem ilości akcji i zdeponowanego 

sprzętu są publikowane na stronie Okręgu ZO PZW w Lublinie, nie zawierają informacji o 

kontrolowanych akwenach. Zainteresowani mogą uzyskać takie informację w Biurze ZO w 

dziale Ochrona Wód. 

6. Wszelkie niezbędne  informacje na temat każdego wędkarza będą dostępne po pełnym 

wprowadzeniu elektronicznego rejestru członków PZW. 

Komisja Zagospodarowania 
Koło Kolejarz Łuków Żwirownia Łuków po podpisaniu umowy 

- Zakaz połowu ryb w 2018 roku 

Wniosek nieprecyzyjny. Czy dotyczy żwirowni? 

- Zakaz zabierania ryb w 2019 roku 

Wniosek nieprecyzyjny. Czy dotyczy żwirowni? 

- Zakaz połowu przez miesiąc po zarybieniu 

Zakaz może dotyczyć wyjątkowych sytuacji, kiedy wpuszczono ryby powyżej wymiaru 

ochronnego. Takie sytuacje nie powinny być normalną praktyką. Zarybienia normalnie 

prowadzone są rybami poniżej wymiaru ochronnego i wtedy taki zakaz nie ma sensu. 

- Limit karpia 2 szt. tygodniowo. 

Wniosek niezasadny. Karpi w naszych wodach nie brakuje.  



 

- Wymiar ochronny karpia do 45 cm i powyżej 60 cm - Koło Kraśnik Zarzecze 65 cm, 

Wniosek niezasadny. Karpi w naszych wodach nie brakuje. Duże karpie łowione są głównie przez 

wędkarzy specjalizujących się w takich połowach i z reguły duże karpie i tak są przez nich 

wypuszczane. Jeżeli ktoś weźmie dużego karpia, nie spowoduje przez to istotnej straty w 

rybostanie. Ponadto nadmiar karpi w łowisku nie jest pożądany 

 

Koło LSM FART 

- Zniesienie zakazu trolingu 

Wniosek skierować na Prezydium i przedyskutować czy i na jakich zasadach zmienić te przepisy. 

- Zbudowanie slipu i stanicy nad Zalewem Zemborzyckim – Koło Bystrzyca  

Wniosek jak najbardziej zasadny, niestety nie leży w kompetencji ZO. Konieczne są pertraktacje 

w tej sprawie. 

- Dopuszczenie metody Vertical przy łowieniu suma 

Wniosek zasadny. Techniki połowowe się rozwijają, przepisy powinny nadążać za nimi. 

Skierować wniosek do ZG by nastąpiła zmiana w RAPR. 

 

 Koło Ryki Czysta Woda 

-Przekazywać informację o dokonywaniu zarybienia, co najmniej dzień wcześniej informacją do kół 

nie umieszczać informacji o zarybieniu np. na stronie internetowej – Koło Nałęczów, Kraśnik 

Zarzecze, koło Haczyk 

Wniosek zasadny. Koła powinny być zawiadamiane, a wędkarze powinni pomagać podczas zarybień.  

-Wprowadzić karencję po zarybieniu minimum tydzień oraz oznakować teren objęty zakazem 

łowienia – Koło Kraśnik Zarzecze, Koło Szuwarek, Koło Elektrostal, Koło Sipma, koło Haczyk 2 

tyg. 

Jeżeli został użyty właściwy materiał zarybieniowy, wniosek jest bezzasadny. 

-Organizacja łowiska no kil – koło Medyk, koło Haczyk 

Należy wskazać odpowiednią wodę, nie może być to kosztem któregoś z ogólnie dostępnych łowisk. 

-Zarybienie Wieprza w okolicach pow. Ryckiego – koło Ryki 

Wieprz jest zarybiany zgodnie z operatem, także na terenie powiatu Ryckiego. 

 

Koło Uścimów 
-Wybudowanie slipu nad J Białe Uścimowskie 

Temat do przedyskutowania na Prezydium. 

 

Koło Nałęczów 
-Wprowadzić górny wymiar 25 cm oraz limitu 2 szt. miesięcznie na Zalewie Zemborzyckim 

Wniosek nieprecyzyjny, nie wskazano, o jaki gatunek chodzi. Okoń? Płóć? Leszcz? 

-Wprowadzić górny wymiar 50 cm dla leszcze i limit 5 szt. na wszystkich zbiornikach 

Lubelszczyzny, a szczególnie na J Dratów 

Wniosek nieuzasadniony. Leszcze nie są zagrożone wędkarską presją, a wręcz przeciwnie, należy je 

odławiać, aby nie karłowaciały. 

-Wprowadzić górny wymiar dla płoci 25 cm na Zalewie Zemborzyckim 

Wniosek nieuzasadniony. 

-Dodatkowe zarybienia Zb. W Nałęczowie 

Zarybienia są zgodne z operatem. Wprawdzie operat dopuszcza większe kwoty zarybień (widełki), ale 

zgodnie z przyjętym na obecny rok planem dodatkowe zarybianie może odbywać się jedynie za 

dodatkowe środki. Jeżeli Koło dysponuje środkami finansowymi, zarybienie może być zwiększone do 

„górnych widełek”, przewidzianych w operacie. 

 

Koło OSW Rogóżno 

- Wprowadzić okres ochronny dla szczupaka już od miesiąca grudnia 

Na terenie jeziora możliwy do rozpatrzenia w ramach regulaminu łowiska i Koło może taka 

zmianę zaproponować. Na pozostałych wodach bezzasadny. 

 



Koło Kraśnik Zarzecze 

- Wprowadzić górny wymiar dla szczupaka i sandacza 75 cm, dla okonia od 35 cm – Koło 

Szuwarek 80 cm., Koło Zagłębocze 80 cm., koło Haczyk, Koło Stoczek Zakrzówek 85 cm 

i 80 cm, 

Wniosek skierować na Prezydium.  

Ponieważ co roku podobne wnioski są wysuwane, a ryby drapieżne rzeczywiście wymagają 

większej ochrony, Komisja proponuje następujące wymiary górne: 

Szczupak 90 cm, 

Sandacz 80 cm, 

Okoń 35 cm, 

Kraś pospolity 40 cm. 

Na jeziorach oraz Zalewie Zemborzyckim. Na rzekach i starorzeczch górny wymiar by nie 

obowiązywał (zostawić wędkarzom swobodną decyzję). 

- Wprowadzić wymiar ochronny dla okonia od 35 cm – Koło Szuwarek 

 

Koło Szuwarek 

Patrz wyżej. 

Wprowadzić na rz. Bystrzycy od zapory Zalewu Zemborzyckiego do mostu kolejowego ul Janowska 

zakaz zabierania jazi w miesiącu marcu i kwietniu – Koło Bystrzyca, Koło Haczyk 

Wniosek nieuzasadniony, jaź nie jest rybą zagrożoną. 

 

Koło Bełżyce 

- Wprowadzić zakaz zabierania leszczy w 2019 roku 

Wniosek nieuzasadniony, leszcz nie powinien być ograniczany w połowach. 

-Wprowadzić zakaz wędkowania w nocy na zb. Bełżyce od 2019 roku i zamontować szlaban na 

wjeździe do zbiornika. 

Wniosek do dyskusji na Prezydium. 

- Wprowadzić wymiar górny 50 cm pstrąga na wodach górskich OL 

W kompetencji Komisji ds. Pstrąga i Lipienia. 

- Ustanowić odcinek No Kill od mostu w m. Jaroszewice do mostu Pana Kamińskiego rz. 

Krężnicznka. 

J.w. 

 

Koło Trawniki 

- Zarybienie starorzecza Wieprza w m. Trawniki. 

Wniosek do rozpatrzenia. 

 

Koło Michów 

- Ograniczyć zarybienia sumem. 

Obecnie zmniejszamy zarybienia sumem, o ile operaty na to pozwalają. 

 

Koło Wilków 

- Zarybienie rzeki Wrzelówka 

Do dyskusji na Prezydium. 

 

Koło Leszcz Kock 

- Zgoda na wykonanie przez koło krześlisk na J. Kunów i J Firlej (pod nadzorem ZO PZW 

LUBLIN) 

Jeżeli są chętni, taką zgodę można wydać. 

 

Koło Huta Lubartów 

- Kontrolować odprowadzanie ścieków  z oczyszczalni w Lubartowie i Rokitnie 

Tu potrzebne jest zaangażowanie miejscowych wędkarzy. O każdym podejrzeniu wprowadzania 

nie oczyszczonych ścieków należy natychmiast powiadamiać WIOŚ, policję i ZO. 



- Uregulować dostęp do rz. Wieprz w miejscowości Serniki 

Do sprawdzenia. Należy zrobić dokumentację zdjęciową i zwrócić się do administratora wody, 

obecnie są to Wody Polskie. 

 

Koło MPK Lublin 

- Wprowadzić limit połowu karpia do 2 szt. na dobę na Zalewie Zemborzyckim 

Wniosek nieuzasadniony. Karpi w naszych wodach nie brakuje. 

- Wprowadzić składkę No Kill od 2019 roku 

Brak uzasadnienia. 

 

Koło Elektrostal 

- Wykonanie slipu na zb. Dratów 

Do rozpatrzenia. 

- Wprowadzić obręb ochronny na zb. Dratów 

Obecnie (w zimie) taki obręb został wprowadzony. 

- Wyjaśnić wprowadzony zakaz wędkowania na Zalewie Zemborzycki – ośrodek Marina. 

Wniosek do rozpatrzenia, negocjacje z MOSiRem. 

 

Koło Zagłebocze 

- Przeprowadzić odłów kontrolny suma ( Nocne odłowy) 

Wniosek uzasadniony. 

- Wypożyczenie kosiarki z ZO 

Do uzgodnienia z kierownikiem ośrodka w Siedliszkach. 

 

Koło Uściwierz 

- odstąpić od składania rejestrów połowu ryb 

Wniosek bezzasadny. Dziwne, że ktoś jeszcze składa podobne wnioski. 

- udostępnić wyniki badań przy opracowaniu operatu rybackiego J Uściwierz 

Zainteresowani mogą zapoznać się z tymi materiałami w biurze ZO. 

 

Koło Stoczek Zakrzówek. 

- Dofinansowanie kwotą 3 tyś zł budowy tarlisk i sprzątania łowisk 

Do rozpatrzenia w ramach możliwości finansowych ZO. 

- Wprowadzić limit miesięczny dla szczupaka i sandacza w ilości 5 szt. 

Wniosek do rozpatrzenia na Prezydium. 

 

Koło Medyk 

Założyć monitoring Tama Zalew Zemborzycki  

Wniosek do rozpatrzenia na Prezydium. 

 

Koło Sazan 

- Wykonać zabezpieczenie na śluzie stawu Pomorze aby ograniczyć odpływ ryb 

Wniosek do rozpatrzenia na Prezydium, jednak kto będzie kontrolował tą kratę? 

 

Koło Selekt 

- Przywrócić możliwość spinningowania na Zalewie Zemborzycki od 1 maja 

Wniosek bezzasadny. Zakaz wprowadzono w celu ochrony sandacza. 

 

Koło Firlej 

- Zarybiać J Kunów i J. Firlej drobną rybą (kroczkiem) nie rybami wymiarowymi ok. kg 

Wniosek słuszny i taką praktykę powinno się stosować podczas zarybień. 

 

Koło Lin Czuby 

- Zarybienia Zalewu Zemborzyckiego dokonywać ze środków pływających nie z brzegu. 

Wniosek słuszny i taką praktykę powinno się stosować podczas zarybień. 



 

Koło Haczyk 

- Wprowadzenie limitu ilościowego szczupaka i sandacza łącznie do 3 sztuk w miesiącu na 

Zalewie Zemborzyckim 

Wniosek do rozpatrzenia na Prezydium. Komisja proponuje 5 szt. 

- Utrzymanie odcinków No Kill i wszystkich obostrzeń na wodach górskich okręgu lubelskiego 

Wniosek słuszny. 

- Stworzyć na wodach PZW Okręgu Lubelskiego łowiska karpiowego 

- Wniosek powtarza się co roku. Brak jednak odpowiedniej wody na takie łowisko. 

- Zarybienia wód dokonywać materiałem zarybieniowym będącym w wymiarze ochronnym 

Wniosek słuszny i taka praktyka powinna być przyjeta. 

- Złożyć wniosek do UM Lublin o wprowadzenie zakazu jazdy rowerem po opasce betonowej 

Zalewu Zemborzyckiego od strony Dąbrowy. 

Wniosek słuszny, do rozmów z MOSiRem 

- Przystosować brzeg zb. Krzczeń do organizacji zawodów spławikowych 

Wniosek nieprecyzyjny. O jakie przygotowanie chodzi? 

- Wprowadzić górne wymiary i limity dzienne na wodach okręgu Lubelskiego 

Okoń 40 cm - 5 szt. 

Sandacz 80 cm - 1 szt. 

Szczupak 80 cm – 1 szt. 

Pstrąg 45 cm – 1 szt. 

Bolen 75 cm – 1 szt. 

Leszcz 55 cm – 5 szt. 

Płoć 35 cm – 20 szt. 

Jaź 45 cm – 2 szt. 

Kleń 45 cm – 2 szt. 

Karaś Złoty 40 cm – 5 szt. 

Lin 45 cm – 2 szt. 

Brzana 75 cm – 2 szt. 

Komisja popiera wprowadzenie górnych wymiarów dla szczupaka, sandacza i okonia (90cm, 80cm, 

35cm), dla pozostałych gatunków wnioski nie są uzasadnione. Nie ma potrzeby dodatkowej ochrony 

płoci, jazia, lina, brzany, bolenia i klenia. Pstrągi są wystarczająco chronione na odcinka N.K. Do 

zastanowienia jest górny wymiar karasia. 

Ponieważ co roku podobne wnioski są wysuwane, a ryby drapieżne rzeczywiście wymagają większej 

ochrony, Komisja proponuje następujące wymiary górne: szczupak 90 cm, sandacz 80 cm, okoń 35 

cm, karaś pospolity 40 cm. Na jeziorach oraz Zalewie Zemborzyckim. Na rzekach i starorzeczch 

górny wymiar by nie obowiązywał (zostawić wędkarzom swobodną decyzję). 

- Wprowadzić NO KILL dla okonia na Zalewie Zemborzyckim  na okres 3 lat 

Wniosek do rozpatrzenia na Prezydium 

- Wprowadzić na rz. Bystrzycy od zapory Zalewu Zemborzyckiego do mostu kolejowego ul 

Janowska odcinek NO KILL dla ryb drapieżnych ( okoń, sandacz, szczupak, sum, jaź, kleń, 

boleń) 

Nie ma takiej potrzeby. 

- Zmniejszyć wymiar ochronny szupaka do 45 cm na wodach górskich. 

Na wodach górskich szczupak ma wymiar zgonie z RAPR 

- Wprowadzić bezwzględny nakaz wypuszczenia ryby zahaczonej po za obrębem głowy 

Wniosek zasadny. 

-Oznakować zakaz łowienia na odcinku Bystrzycy od zapory do mostu na ul Żeglarskiej 

Wniosek nieprecyzyjny. 

- Przywrócić obręb ochronny w obwodzie rybackim rzeki Wisły nr 1 w Wólce Gołębskiej 

Nie ma takiej potrzeby. 

 

Koło Fajsławice 

- Założenie monitoringu na zbiornikach 

Wniosek nieprecyzyjny. O które zbiorniki chodzi? 



- Wprowadzić wymiar ochronny karpia do 55 cm. 

Wniosek nieuzasadniony. Karp nie jest rybą wymagająca większej ochrony. 

 

Koło Stężyca 
Wnioski do ZO PZW Lublin i ZO PZW Radaom 

- Wprowadzić na obwodzie Wisły okresu ochronnego suma od 1 listopada. 

Wniosek do rozpatrzenia na Prezydium 

- Wprowadzić na Kanale Stężyckim i Odnodze wymiar ochronny leszcza 60 cm i szczupaka 90 

cm. 

W przypadku leszcza brak uzasadnienia, górny wymiar szczupaka może być uwzględniony. 

- Wprowadzić na Kanale Stężyckim i Odnodze zakaz zabierania amura – tylko PZW Radom. 

Wniosek do Radomia, zdaniem Komisji bezzasadny. 

 

* 

Wiele wniosków sugeruje wprowadzenie wymiarów widełkowych. Być może wynika to z 

obecnej mody lub z chęci uatrakcyjnienia łowisk poprzez  możliwość łowienia okazów. Temat 

ryb-okazów jest dyskusyjny, bo nie każda ryba duża jest okazem. Okaz z definicji jest czymś 

wyjątkowym i rzadkim. Nie jest okazem szczupak 75 cm. 

To dobrze, że wędkarze dostrzegają potrzebę ograniczeń połowów, ale górne wymiary mogą 

mieć uzasadnienie w przypadku ryb drapieżnych (szczupak, sandacz, okoń) i nie mogą być 

przesadzone (75 cm dla szczupaka czy sandacza to nie jest dobry wymiar.) W przypadku pstrągów 

system ochrony (odcinki N.K.) sprawdza się i nie ma potrzeby dodatkowej ochrony przez 

wprowadzenie górnego wymiaru. Nie ma także uzasadnienia dla wprowadzenia górnego wymiaru 

karpia, płoci, leszcza czy jazia. Te ryby nie są zagrożone wędkarską presją. 

Lepszą formą ograniczeń mogą być limity ilościowe roczne (w przypadku drapieżników). 

Wędkarstwo ewoluuje. Czy jednak winniśmy dążyć do zakazu zabierania ryb jak w Anglii? 

Mamy własne tradycje. Wobec większej presji i skuteczności łowiących potrzeby ograniczeń są 

uzasadnione, niech jednak będą racjonalne, zgodne z dobrym wykorzystaniem zasobów 

środowiska wodnego (praktyka rybacka), a nie podyktowane modą.   

 
Komisja do Spraw Ryb Łososiowatych 

Wniosek koła Puławy Azoty  dotyczący zmiany statusu rzeki Kurówki na tzw. Wodę górską. 

ODP.   

1. Komisja w pełni popiera ten wniosek zatem przedstawimy go do zaakceptowania przez 

Zarząd Okręgu 

Wniosek koła Stoczek Zakrzówek o i rzeki Bystrzycy od źródeł do Prawiednik. 

ODP.   

2. Wniosek zrealizowany. Zarząd Okręgu przyznał Kołu Stoczek Zakrzówek opiekę nad 

zbiornikiem i rzeką Bystrzycą na odcinku od źródeł do mostu w Prawiednikach 

Wniosek koła Bełżyce o utworzenie odcinka no-kill na rzece Krężniczance na wysokości 

Babina.  

ODP.  

3. W związku ze znacznym powiększeniem odcinka no kill na Krężniczance w roku 2016 obecny 

wniosek postanowiliśmy odłożyć w czasie również z powodu oporu wędkarzy przed 

powstawaniem kolejnych odcinków. 

ODP.  

4. Wnioski kół Bełżyce i Haczyk dotyczących wprowadzenia wymiarów widełkowych 

postanowiliśmy wnioskować do Zarządu Okręgu o wprowadzenie wymiarów ochronnych w 

tzw. Widełkach 35-50cm 

 



Odpowiedzi Komisji Budżetowej  
1. Zgodnie z taryfikatorem jubileuszy uchwalonym uchwałą N:92/2015 w przypadku KOŁA 

STĘŻYCA jest to kwota 400zł. 

1. 2.ZARZĄD OKRĘGU nie posiada wolnych środków dla skarbników ,a sfinansowanie w/w 

kosztów zobliguje Z.O do obniżenia udziału w składce członkowskiej dla Z.K. 

2. Wszelkie koszty za zakupy w/w sprzętu ponosi Z.K. 

Odpowiedzi na wnioski do Komisji Organizacyjnej 

1. Zmiana powinna być przez GSK i zatwierdzona przez Zarząd Główny PZW. W 2018 będą 

rewidowane i zmieniane regulaminy pracy Sądów Koleżeńskich.  

2. Obecnie obowiązujący regulamin określa, że odznaczenia nadawane są według ilości 

członków w kole. Koło zawsze może wystąpić do komisji o nadprogramowe odznaczenie. 

Obecny regulamin będzie w 2018 roku rewidowany i zmieniony 

3. Wniosek o nadanie odznaczenia Honorowy członek PZW powinien być złożony z 

umotywowaniem przez Koło jako wniosek do Okręgowego Zajazdu Delegatów.  

4. Elektroniczna korespondencja pomiędzy ZO Lubin a kołami jest praktykowana w kołach gdzie 

na stronie internetowej jest umieszczony adres mailowy koła lub osoby z zarządu Koła np. 

sekretarza. 

5. Wnioski jak i odpowiedzi na nie są publikowane na stronie internetowej ZO Lublin po 

rozpatrzeniu ich przez poszczególne Komisje. 

6. Rezerwacji łowisk dokonuje osoba odpowiedzialna w komisji sportowej, a proces rezerwacji 

uruchamiany jest po zatwierdzeniu preliminarz imprez okręgowych, który ma pierwszeństwo 

rezerwacji terminów pod zawody rangi okręgowej, ogólnokrajowej. 

7. Porozumienia miedzy okręgowe są ustalane raz na kadencję zarządu natomiast do września 

każdego roku są potwierdzane i ustalane zasady lub ewentualne zmiany. 

8. Obsługa zebrań ustalana jest przez ZO, a osoba obsługująca ma zapewnić zgodność zabrania z 

obowiązującym statutem i regulaminem pracy Koła. 

 

 


