
ODPOWIEDZI NA WNIOSKI KÓŁ Z ROKU 2019 

KOMISJA SPORTOWA 

Koło Bełżyce 

1. Zakazać punktowania ryb o ustawowym wymiarze ochronnym na zawodach wędkarskich np. lipień, 

pstrąg, wzdręga. 

Odpowiedź: 

Zawody wędkarskie mistrzowskie odbywają się zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu i uchwałami 

ZO PZW odnośnie obostrzeń. Zawody odbywają się na żywej rybie.  

Koło LSM FART 
1. Prośba o wyjaśnienie dotyczące regulaminu zawodów sportowych a RAPRyb. 

Odpowiedź: 

Na dzień dzisiejszy Okręg jako użytkownik wód sam tworzy Regulamin, który jest zawarty  

w zezwoleniu, który otrzymuje każdy wędkarz opłacający. Regulamin ten może być bardziej 

rygorystyczny niż ustawa o rybactwie. Zawody są rozgrywane zgodnie z przepisami prawa. 

2. W jaki sposób zakaz zabierania Okoni ze Zbiornika Zemborzyckiego wpłynie na organizację 

zawodów. 

Odpowiedź: 

Zakaz zabierania okoni z Zalewu Zemborzyckiego nie wpłynie na organizację zawodów sportowych, 

ponieważ zawody odbywają się na żywej rybie. 

Koło MPK Lublin 
1. Prośba o oczyszczenie i przygotowanie stanowisk wędkarskich na zawody na zbiorniku Krzczeń. 

Odpowiedź: 

W myśl nowej umowy na dzierżawę zbiornik Krzczeń to Wody Polskie zajmują się nabrzeżami kosząc 

trawę. Jeżeli chodzi o wykoszenie trzcin to jest problem bo ta roślinność chroni brzegi przed 

rozmywaniem. Jestem za tym by rozmawiać na ten temat ale nie mogę odpowiedzieć ,że na pewno 

to się uda. 

2. Zorganizować stanowiska dla wędkarzy od ul. Krężnickiej na Zalewie Zemborzyckim. 

Odpowiedź: 

Jest to zadanie niewykonalne w tym rejonie Zalewu jest ścieżka pieszo-rowerowa oraz barierki, 

 a więc ten teren ma inne przeznaczenie. 

Koło Siedliszcze 
1. Wniosek o zezwolenie na treningi (metoda Żywej ryby) przez 5 uczestników terapii zajęciowej WTZ 

w Majdanie Zahorodyńskim bez opłaty – 3 osoby z tej grupy nie posiada Karty Wędkarskiej. 

Odpowiedź: 

A żeby uzyskać taką zgodę należy wystąpić do ZO PZW Lublin i moim zdaniem nie powinno być z tym 

problemu.  

Koło Stężyca 
1. Wprowadzić zakaz organizacji zawodów okręgowych na łowiskach specjalnych. 

Odpowiedź: 

W roku 2019 i 2020 nasz okręg nie organizował zawodów mistrzowskich na wodach komercyjnych. 

Okręg nie może wpływać na organizację takowych zawodów przez koła. 



Koło Zakrzówek 
1. Wniosek do OKS o opracowanie regulaminu GP Muchowego. 

Odpowiedź: 

W przypadku organizacji GP Muchowego taki regulamin musi być stworzony i zatwierdzony. 

Koło Haczyk 

1. Rozgrywanie zawodów Mistrzostwa Okręgu zgodnie z przepisami zawartymi w ZOSW. 

Odpowiedź: 

 Mistrzostwa Okręgu w 2019 były rozgrywane zgodnie z przepisami zawartymi w ZOSW. W roku 

2018 było jedno odstępstwo od tych zasad w losowaniu drugiej tury na Mistrzostwach 

Spławikowych  Seniorów. Zawodnicy wszyscy zaakceptowali tę zasadę, która wyrównywała szanse. 

Po rozmowie z szefem Kolegium Sędziów GKS, który stwierdził, że nie jest to błąd uważam, że nie 

złamałem zasad. Na dzień dzisiejszy wszystkie losowania są prowadzone komputerowo. 

2. Wskazanie argumentów za niewykorzystywaniem pod względem sportowym Majdanu 

Zahorodyńskiego. 

Odpowiedź: 

Wycięcie trzcin z brzegów zbiornika wymaga zgody właściciela, który nie jest tym zainteresowany, 

ponieważ wiatr i fala rozmywa wały. Ponadto na zbiornik niedługo kończy się umowa a koszty 

takich prac pociągnęły by za sobą spore koszty. Według mojej wiedzy ten zbiornik jest już obarczony 

sporymi kosztami. Nie mniej jestem za tym, gdy będą prowadzone rozmowy o dalszej ewentualnej 

dzierżawie zapisać w umowie możliwość przystosowania zbiornika do rozgrywania zawodów 

sportowych. 

KOMISJA BUDŻETOWA 

Koło Baranów 
1. Zwiększenie odpisu na ochronę i zagospodarowanie z 4% do 5%. 

Odpowiedź: 

Podział składki członkowskiej i okręgowej ustalono uchwałą 124/2019 z dnia 16.12.2019 r. 

Koło Kolejarz 

1. Wyliczenia i powód wzrostu wysokości składek. 

Odpowiedź: 

Jednym z warunków podpisania porozumień było właśnie (podniesienie wyrównanie) składki 

okręgowej o 10zł. A także zabezpieczenie finansowe w związku z procesami sądowymi z Gminą 

Piaski w sprawie Siedliszczek oraz z P. Olszakiem. 

Nastąpił wzrost opłat dzierżawnych za wody stojące np. Krzczeń z ok. 18 tys. zł do prawie 65 tys. zł 

za rok. 

Koło Firlej 
1. Wniosek o wsparcie finansowe koła z okazji 25 – lecia kwota 1000 zł. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z uchwałą ZO 92/2015 z dnia 21.02.2015 r. taryfikator przewiduje dla Koła o liczebności do 

500 członków za 25 lat istnienia kwotę w wysokości 250 zł. 

Koło Milejów 

1. Zaprzestać podwyżek składki PZW . 



Odpowiedź: 

O wysokość opłat okręgowych decydują delegaci Kół wybrani do władz ZO, o składce członkowskiej 

decyduje ZG. 

Koło Mełgiew 

1. Ujednolicić składkę członkowską na terenie całego kraju. 

Odpowiedź: 

Pewnie chodzi o składkę na ochronę i zagospodarowanie (członkowska jest jednakowa na terenie 

Polski). 

Każdy Okręg ma różne wody i finanse w związku z tym trudno będzie pogodzić się co do 

ujednolicenia opłaty krajowej patrz ZG. 

Koło Haczyk 

1. Zwolnienie z opłat członków uczestników i młodszych na łowiskach specjalnych okręgu  

z zachowaniem NO-KILL. 

Odpowiedź: 

Okręg posiada 8 łowisk specjalnych oraz 2 licencyjne koszty związane z utrzymaniem w/w łowisk 

ponoszą w 100% Koła jak i gospodarze tych wód. 

Każde łowisko posiada odrębny regulamin swojego akwenu.  

KOMISJA ZAGOSPODAROWANIA WÓD 

Koło Bełżyce 
1. Wprowadzenie górnego wymiaru dla Suma na rzece Wiśle od 200 cm wzorem innych okręgów PZW. 

Odpowiedź: 

Wniosek nieuzasadniony. Nadmierna ilość dużych sumów nie jest pożądana. 

2. Wprowadzić zakaz wędkowania żywą i martwą rybką na zbiorniku w Bełżycach. 

Odpowiedź: 

Wniosek do realizacji, zostanie przedstawiony na czerwcowym posiedzeniu ZO. 

3. Wprowadzić wymiar ochronny Karpia do 40 cm na zbiorniku w Bełżycach. 

Odpowiedź: 

Wniosek nieuzasadniony. 

Koło Kraśnik Miasto 
1. Wniosek o dodatkowe zarybienia Zbiornika Budzyń ze względu na dużą presję w organizacji 

zawodów w ościennych Kół wędkarskich. 

Odpowiedź: 

Wniosek do realizacji.  

2. Wniosek o zlikwidowanie lub skrócenie okresu ochronnego Suma oraz zniesienie wymiaru 

ochronnego Suma na Zbiorniku Budzyń. 

Odpowiedź: 

Wniosek nieuzasadniony, ograniczenie ustawą. 

Koło Baranów 
1. Podzielić istniejący obwód rybacki rzeki Wieprz nr 5 + jezioro Kunów na dwa oddzielne tj. 

- rzeka Wieprz nr 5  



- Jezioro Kunów 

Odpowiedź: 

Nie ma takiej potrzeby. Podczas zarybień oddzielnie wpuszczane są ryby do tych wód. 

Postanowiono,  aby w informacji o zarybieniach wyraźnie oddzielić te wody. 

2. Przywrócić okres ochronny dla Bolenia. 

Odpowiedź: 

Wniosek do realizacji, zostanie przedstawiony na czerwcowym posiedzeniu ZO. 

3. Wprowadzić podział materiału zarybieniowego przeznaczonego dla obwodu rybackiego rzeki 

Wieprz nr 5 na ilości wprowadzone do jeziora Kunów oraz wprowadzone do rzeki Wieprz. 

Odpowiedź: 

Podczas zarybień oddzielnie wpuszczane są ryby do tych wód. Postanowiono, aby w informacji  

o zarybieniach wyraźnie oddzielić te wody. 

Koło Dęblin 

1. Ustanowić gospodarza zb. Matygi i ustanowienie gospodarza na inne wody Wieprz i Wisła. 

Odpowiedź: 

Podział wód jest opracowany. Jeżeli bark tej informacji w Kole Dęblin, należy ją dostarczyć. 

2. Wystąpić z petycją do zlewni Radom o udrożnienie wejścia do Portu Dęblin. 

Odpowiedź: 

Nie leży to w kompetencjach lubelskiego ZO. 

3. Zwiększyć zarybienia Karasiem srebrnym zb. Matygi. 

Odpowiedź: 

Wniosek niemożliwy do realizacji, gdyż byłoby to niezgodne z operatem rybackim. 

Koło Jeziorzany 

1. Informować zarządy kół z wyprzedzeniem o planowanym zarybieniu wód będących w zasięgu 

działania kół. Informację przekazywać pisemnie lub telefonicznie – nie wszyscy zainteresowani 

posiadają F.B. 

Odpowiedź: 

Wniosek słuszny. Należy informować telefonicznie prezesa koła, bądź upoważnioną osobę. 

2. Zwiększyć zarybienia rzeki Wieprz nr 5 do maksymalnych ilości przeznaczonych w operacie rybackim 

– rzeka w tym obwodzie staje się bez rybna. 

Odpowiedź: 

Postanowiono zwiększyć zarybienia rzeki Wieprz nr 5 do górnych widełek. 

Koło Kolejarz Łuków 

1. Wprowadzić w 2021 roku na dużym zbiorniku Zimna Woda zakaz zabierania ryb i zakaz wędkowania 

od zmierzchu do świtu. 

Odpowiedź: 

Wniosek zostanie przedstawiony na czerwcowym posiedzeniu ZO. 

Koło Lubartów Huta Szkła 

1. Uregulować  dostęp do rzeki Wieprz w miejscowości Serniki – płoty do lustra wody. 



 

Odpowiedź: 

Należy udokumentować te miejsca i wyjaśnić. 

Koło Barrakuda 

1. Doprowadzić do rozbiórki pomostów na jeziorze Białe Uścimowskie będących samowolą 

budowlaną. 

Odpowiedź: 

Potrzebna jest rozmowa z prezesem Koła Uścimów. 

Koło Bystrzyca 

1. Podjęcie starań o bezpłatne parkowanie dla wędkarzy i strażników w czasie akcji na parkingach od 

strony Dąbrowy oraz Mariny w godz. 17-6 oraz na czas zawodów. 

Odpowiedź: 

Potrzebna są rozmowy w tej i innych sprawach dotyczących Zalewu Zemborzyckiego. 

2. Zmniejszyć limit dobowy połowu ryb na odcinku od mostu drogowego przy ul. Żeglarskiej do mostu 

kolejowego przy ul. Janowskiej z 5 kg do 2,5 kg. 

Odpowiedź: 

Wniosek odrzucono. 

Koło Elektrostal 
1. Wprowadzić okres ochronny dla Okonia od 1 marca do 30 kwietnia na wszystkich wodach okręgu. 

Odpowiedź: 

Wniosek do realizacji, zostanie przedstawiony na czerwcowym posiedzeniu ZO. 

2. Wykonać slipy, dojazdy, parkingi dla wędkarzy na jeziorach po uprzednim pozyskaniu terenu na ten 

cel. 

Odpowiedź: 

Wniosek zbyt ogólny. Każde jezioro trzeba rozpatrywać indywidualnie. 

3. Wprowadzić zakaz wędkowania w nocy na jeziorach i zbiornikach zaporowych ze środków 

pływających. 

Odpowiedź: 

Taki zakaz eliminuje wędkarzy łowiących w nocy (sumy, węgorze, sandacze). Można co najwyżej 

wnioskować o zakaz w okresie przedzimowym.  

Koło Kolejarz Lublin 

1. Wnioskować do Gminy/MOSIR o umieszczenie tablic informacyjnych na rzece Bystrzycy od  

ul. Cienistej i Marzanny o konieczności zachowania porządku oraz umieszczenie koszy na śmieci  

i cykliczne ich opróżnianie. 

Odpowiedź: 

Potrzebna są rozmowy w tej i innych sprawach dotyczących Zalewu Zemborzyckiego. 

2. Wskazać działki nad Zalewem Zemborzyckim przekazane przez Miasto Lublin na rzecz PZW. 

Oznaczyć teren na mapie przekazanej kołom na stronie okręgu, oznaczyć działkę w terenie  

i wskazać dojazd do tej działki. Przekazać informację co do zagospodarowania tej działki prze ZO. 

Odpowiedź: 

Potrzebna są rozmowy w tej i innych sprawach dotyczących Zalewu Zemborzyckiego. 



3. Wystąpić do Urzędu Miasta o umożliwienie ulgowych odpłatności dla wędkarzy/wędkarzy 

emerytów za parkowanie nad Zalewem Zemborzyckim. 

Odpowiedź: 

Potrzebna są rozmowy w tej i innych sprawach dotyczących Zalewu Zemborzyckiego. 

4. Wnioskować do Gminy/MOSIR o dostawienie koszy na śmieci nad Zalewem Zemborzyckim. 

Odpowiedź: 

Potrzebna są rozmowy w tej i innych sprawach dotyczących Zalewu Zemborzyckiego. 

5. Udzielić Kołu Kolejarz Lublin informacji czy przedstawiciele Okręgu PZW byli na spotkaniu ws. 

Rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego organizowanym przez Wody Polskie i jakie były wnioski  

i ustalenia z tego spotkania. 

Odpowiedź: 

Informacja o tym spotkaniu jest na stronie okręgowej. 

6. Wniosek o budowę pomostów nad Zalewem Zemborzyckim (mniejszych niż 25 m – nie wymagają 

pozwolenia na budowę). 

Odpowiedź: 

Potrzebna są rozmowy w tej i innych sprawach dotyczących Zalewu Zemborzyckiego. 

7. Wniosek o wysłanie monitu do Urzędu Miasta celem egzekwowania zakazu wjazdu rowerów na 

betonowym brzegu zalewu. 

Odpowiedź: 

Wniosek jak najbardziej uzasadniony. Potrzebna są rozmowy w tej i innych sprawach dotyczących 

Zalewu Zemborzyckiego. 

8. Wniosek o wprowadzenie zakazu wędkowania w promieniu 100 metrów od miejsca dokonywanych 

zarybień na okres 3 tygodni, dane publikować na stronie PZW i w miejscu zarybienia. 

Odpowiedź: 

W uzasadnionych przypadkach jest takli zakaz wprowadzany. Ustalenia w uzgodnieniu z lokalnym 

kołem, PZW. 

9. Wniosek o sprawdzenie legalności wygrodzeń działek do samej wody – prawy brzeg Bystrzycy  

w kierunku wody górskiej rejon rzeki będącej pod opieką koła Kolejarz Lublin. 

Odpowiedź: 

Prosimy o udokumentowanie celem podjęcia interwencji. 

10. Wniosek o pilną naprawę wału przeciwpowodziowego oraz jego koszenie raz dwa razy w roku - Wał 

przeciwpowodziowy rzeki Bystrzycy na odcinku od ujścia Nędznicy do ujścia Bystrzycy do Zalewu 

Zemborzyckiego lewy brzeg rzeki w kierunku wody górskiej. 

Odpowiedź: 

Potrzebna są rozmowy w tej i innych sprawach dotyczących Zalewu Zemborzyckiego. 

Koło LSM FART 
1. Prośba o pozytywne rozpatrzenie wniosku o 3 letnim zakazie zabierania Okoni. 

Odpowiedź: 

Na Zalewie Zemborzyckim można ten wniosek rozpatrzyć. Wniosek do realizacji, zostanie 

przedstawiony na czerwcowym posiedzeniu ZO. 



 

Koło Lublin Miasto 
1. Budowa tarlisk i krześlisk na zb. Krzczeń. 

Odpowiedź: 

Jest realizowane. 

2. Zwiększyć nadzór zbiorników po zarybieniu. 

Odpowiedź: 

Jest realizowane w miarę możliwości. Koła opiekujące się wodą, powinny się w ten nadzór włączyć. 

Koło Łęczna 

1. Wprowadzić zakaz spinningowania i łowienia na żywą i martwą rybkę na zb. Dratów i Krzczeń do 

31.05 każdego roku. 

Odpowiedź: 

Wniosek zasadny, do rozpatrzenia. Zostanie przedstawiony na czerwcowym posiedzeniu ZO. 

Koło Łuków Miasto 

1. Wprowadzić w 2021 roku zakaz zabierania ryb ze zb. Zimna Woda. 

Odpowiedź: 

Wniosek zostanie przedstawiony na czerwcowym posiedzeniu ZO. 

2. Wprowadzić w 2021 roku zakaz wędkowania od zmierzchu do świtu na dużym zbiorniku Zimina 

Woda. 

Odpowiedź: 

Wniosek zostanie przedstawiony na czerwcowym posiedzeniu ZO. 

Koło Milejów 

1. Zaprzestać zarybienia Sumem rzeki Wieprz w okolicach Milejowa. 

Odpowiedź: 

Można przenieść miejsca zarybień sumem na niższy odcinek rzeki  Wieprz. 

Koło MPK Lublin 

1. Utworzyć darmowy strzeżony parking dla wędkarzy na Zalewie Zemborzyckim. 

Odpowiedź: 

Do zrealizowania, jeżeli koło znajdzie parkingowego. 

2. Wyznaczyć miejsca do slipowania łódek na Zalewie Zemborzyckim. 

Odpowiedź:  

Potrzebna są rozmowy w tej i innych sprawach dotyczących Zalewu Zemborzyckiego. Warto 

wykorzystać media, do nagłośnienia tematu. 

3. Zorganizować stanowiska dla wędkarzy od ul. Krężnickiej na Zalewie Zemborzyckim. 

Odpowiedź: 

Jak mają takie stanowiska wyglądać? Kto je ma wykonać? 

Koło Piaski 
1. Pogłębić rzekę Giełczew powyżej zastawki w Piaskach. 

Odpowiedź: 

Nie leży to w kompetencjach ZO. 



2. Cyklicznie zarybiać rzekę Giełczew powyżej przepławki w Piaskach. 

Odpowiedź: 

Zarybienia zgodne z operatem. 

Koło Politechnika 

1. Poprawić współpracę z Wodami Polskimi w zakresie prowadzenia prac utrzymaniowych na rzekach. 

Odpowiedź: 

Wniosek zasadny. 

2. Wprowadzić zakaz wędkowania na rzekach i zbiornikach po zarybieniu. 

Odpowiedź: 

Jest taki zakaz realizowany w uzgodnieniu z miejscowymi kołami. 

Koło Policja 

1. Większe udostepnienie informacji o planowanych oraz wykonywanych zarybieniach. 

Odpowiedź: 

Wniosek zasadny.  

Koło Selekt 

1. Przeprowadzić remont drogi do jeziora Czarne Sosnowickie. 

Odpowiedź: 

Do rozpatrzenia.  

Koło Mełgiew 
1. Podjąć działania lobbystyczne mające na celu skuteczne gospodarowanie wodami PZW, retencji 

wody, udrażniania cieków i dopływów do zbiorników i jezior oraz przeciwdziałanie niskiemu 

stanowi wód i skutkom suszy. 

Odpowiedź: 

Bardzo ogólny, choć słuszny wniosek. Temat sprowadza się do dobrej współpracy z Wodami 

Polskimi. 

Koło Nałęczów 

1. Wniosek o zwiększenie operatu na Stawie Parkowym przez zwiększenie zarybienia Karpiem lub 

innymi gatunkami. 

Odpowiedź: 

Nie można zwiększyć zarybień karpiem, można natomiast linem i karasiem. 

Koło Sazan Opole Lubelskie 
1. Wprowadzić zakaz używania środków pływających na zbiorniku Wola Rudzka. 

Odpowiedź: 

Zakaz jest wprowadzony w nowym regulaminie. 

Koło OSW Rogóźno 
1. Wydłużyć zakaz połowu metodą spinningową oraz na żywą i martwą rybkę do 31 maja na 

zbiornikach Dratów i Krzczeń każdego roku. 

Odpowiedź: 

Komisja przedstawi ten wniosek na czerwcowym posiedzeniu ZO. 

2. Wprowadzić nowy cennik na jezioro Rogóźno  



- Sezon - 100 zł,   

- jednodniowa dla członka PZW - 20 zł, dla niezrzeszonych w PZW - 40 zł, dla uczestnika zawodów 

wędkarskich - 10 zł. 

Odpowiedź: 

W gestii prowadzącego łowisko jest ustalanie regulaminu, ZO  taki regulamin zatwierdza lub 

sugeruje konieczne poprawki. 

3. Wystąpić do Wód Polskich o zgodę na zmianę wartości w operacie rybackim j. Rogóźno z narybku 

jesiennego Szczupaka na narybek letni Szczupaka. 

Odpowiedź: 

Można w miarę możliwości zwiększyć zarybienie narybkiem letnim kosztem jesiennego.  

Koło Poniatowa 
1. Wybudować slip dla wędkarzy na zbiorniku Dratów. 

Odpowiedź:  

Do uzgodnienia z kołem Lin Czuby i do realizacji. 

2. Wybudować slip i parking na Zalewie Zemborzyckim. 

Odpowiedź: 

Wniosek słuszny. Potrzebna są rozmowy w tej i innych sprawach dotyczących Zalewu 

Zemborzyckiego.  

3. Przywrócić możliwość trollingu na zbiornikach pow. 25 h i rzekach nieodpłatnie. 

Odpowiedź: 

Temat po raz kolejny wraca. Trolling ma uzasadnienie na dużych rozległych akwenach. W naszym 

okręgu brak takowych. Stosowanie tej metody na naszych wodach (w tym na Wiśle), będzie 

kolidować z wędkowaniem stacjonarnym z brzegu czy łodzi. 

4. Wprowadzić zakaz wędkowania ze środków pływających na zbiornikach w Poniatowej. 

Odpowiedź: 

Taki zakaz nie może być wprowadzony, gdyż ograniczy możliwość korzystania ze środków 

pływających. 

5. Wprowadzić górny wymiar ochronny karpia powyżej 65 cm. 

Odpowiedź: 

Taki zakaz nie ma uzasadnienia. 

Koło Puławy Azoty 
1. Zwiększyć zarybienie rzeki Wisły w okolicach Puław. 

Odpowiedź: 

Zarybienia są zgodne z operatem. 

2. Wprowadzić widełkowe wymiary ryb drapieżnych na rzece Wisła. 

Odpowiedź: 

Wniosek zrealizowany w nowym regulaminie. 

3. Utrzymać obostrzenia na wodach górskich. 



Odpowiedź: 

Tak jest realizowane. 

Koło Puławy Miasto 

1. Rozpocząć rozmowy z uprawnionymi organami o pogłębieniu rzeki Wisły w Puławach. 

Odpowiedź: 

Do rozpatrzenia. Jest to program Wód Polskich. Wniosek sprowadza się do utrzymywania dobrego 

kontaktu z Wodami Polskimi. 

2. Rozpocząć rozmowy z uprawnionymi organami o możliwości zmniejszenia populacji Kormoranów  

na rzece Wiśle. 

Odpowiedź: 

Do rozpatrzenia. 

Koło Ryki 
1. Wykonać koszenie roślinności na Stawie w Nowodworze. 

Odpowiedź: 

Do rozpatrzenia i realizacji. 

Koło Siedliszcze 

1. Wprowadzić 7 dniowy termin informowania Prezesa Koła o terminie zarybienia zbiornika oraz 

dostarczyć świadectwo zdrowia ryb. 

Odpowiedź: 

Informacje o zarybieniach są. Świadectwa zdrowia ryb są, ryby są zakupywane tylko  

u sprawdzonych hodowców. 

2. Wprowadzić zakaz podawania do informacji publicznej informacji o zarybieniu Majdanu 

Zahorodyńskiego przez 2 tygodnie od zarybienia. 

Odpowiedź: 

Sprzeczność z innymi wnioskami o informacjach na temat zarybień. Zamiast zakazu lepsza jest 

opieka w tym czasie. 

3. Podać przyczyny niewykonania zarybień w 2019 roku i lata wcześniejsze zgodnie z operatem 

zarybień opublikowanym na stronie PZW. 

Odpowiedź: 

Brak było odpowiedniego materiału zarybieniowego na  jesieni, zarybienia będą uzupełnione  

w bieżącym roku. 

4. Wprowadzić zmiany w regulaminie zbiornika poprzez umieszczenie zakazu pozostawiania 

znaczników lub markerów po zakończeniu łowienia, wprowadzić zakaz pływania środkami 

pływającymi w porze nocnej. 

Odpowiedź: 

Można wprowadzić nakaz usuwania markerów po zakończonym wędkowaniu, natomiast nie można 

ograniczać wędkowania w nocy. Są ryby, które żerują o tej porze i są wędkarze, którzy preferują 

nocne łowy. 

Koło Uściwierz 
1. Wniosek o podwyższenie wymiaru ochronnego Okonia do 20 cm. 



Odpowiedź:  

Wymiary zostały niedawno opracowane i podane w nowym regulaminie i ten wniosek jest już 

zrealizowany.  

2. Wniosek o zainteresowanie się ZO Lublin niskim stanem ilości wody J. Uściwierz i interwencja we 

właściwej instytucji. 

Odpowiedź: 

ZO ubolewa nad brakiem wody, nie tylko w jeziorze Uściwierz, jednak prosimy o wskazanie tej 

właściwej instytucji, a także formy interwencji? Chyba, że chodzi o Niebiosa. 

Koło Stężyca 
1. Zawierać porozumienia do końca października każdego roku. 

Odpowiedź: 

Nie zawsze jest to możliwe. 

2. Wystąpić do ZO Radom o wprowadzenie zakazu spinningowania na Łasze Stężyckiej od 01.01 do 

30.04 corocznie. 

Odpowiedź: 

Do rozpatrzenia. 

3. Wystąpić do ZO Radom o wprowadzenie na rzece Wiśle nr 2 okresu ochronnego od 1.11 do 30.04. 

Odpowiedź: 

ZO Radom jest w swoich decyzjach niezależny i nie możemy nic im narzucać. 

4. Wystąpić do ZO Radom o wprowadzenie na odnodze Stężyckiej i rzece Wisła nr 2 wymiaru górnego. 

Odpowiedź: 

ZO Radom jest w swoich decyzjach niezależny i nie możemy nic im narzucać. 

5. Odstąpić od płacenia kołom za sprzątanie wód. 

Odpowiedź: 

A kto będzie sprzątał bezpłatnie? 

6. Odstąpić od zapłaty za budowę tarlisk. 

Odpowiedź: 

ZO nie płaci kołom za budowę tarlisk. Najwyżej zwraca koszty materiału. 

Koło Świdnik Miasto 
1. Wniosek o udostępnieniu miejsca dla  niepełnosprawnych na Majdanie Zahorodyńskim. 

Obecnie zajmują te miejsca łodzie. 

Odpowiedź: 

Wniosek skierować do Koła Siedliszcze, można zrobić takie stanowiska wspólnie z gminą. 

2. Uregulować dostęp do pomostów na J. Maśluchowskim i Białym Uścimowskim. 

Odpowiedź: 

Sprawdzić o co chodzi. 

Koło Trawniki 
1. Zarybiać rzekę Wieprz Szczupakiem narybkiem jesiennym. 



Odpowiedź: 

Tak jest robione. 

Koło Ułęż 

1. Informować Zarząd Koła o planowanym zarybieniu rzeki Wieprz nr 5. 

Odpowiedź: 

Tak jest robione. 

2. Realizować zarybienia rzeki Wieprz nr 5 do maksymalnych planowanych w operacie. 

Odpowiedź: 

Tak jest robione. 

Koło Wilków 

1. Wystąpić do Wód Polskich o uregulowanie sprawy rzeki Wrzelówki i Zakładów Przetwórczych 

 w Zagłobie. 

Odpowiedź: 

Sprawa jest w sądzie, a zarybienia zostały uzupełnione. 

KOMISJA WÓD KRAINY PSTRĄGA I LIPIENIA 

Koło Bystrzyca 
1. Wprowadzić zakaz stosowania haczyków powyżej jednego grota (kotwic) na wodach górskich. 

Odpowiedź: 

Wniosek do Komisji Wód Pstrąga i Lipienia. Wniosek rozsądny. Będzie poddany analizie i rozważany 

do ewentualnego wprowadzenia w 2021 roku. 

2. Wprowadzić ze względu na niski stan wody w rzece Krężniczance czasowy zakaz zabierania ryb 

łososiowych od mostu w Radawczyku do spiętrzenia wody przy stawach w Krężnicy. 

Odpowiedź: 

Wniosek do Komisji Wód Pstrąga i Lipienia. Niski stan wód jest obserwowany na wszystkich 

lubelskich wodach pstrągowych. Na początku obecnej kadencji odcinek Złów i Wypuść na 

Krężniczance został znacząco powiększony. Do końca kadencji Komisja zobowiązała się zachować 

obecne ramy odcinków złów i wypuść.  

Koło Puławy Azoty 

1. Utrzymać obostrzenia na wodach górskich. 

Odpowiedź: 

Tak jest realizowane. 

Koło Urzędów 

1. Wyjaśnić kto i na jakiej podstawie zmienił rzekę Urzędówkę z nizinnej na górską. 

Odpowiedź: 

Zmiany dokonał ZO uchwałą, na wniosek Komisji ds. Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. W rzece 

utrzymuje się populacja pstrąga potokowego, która się w tamtych warunkach rozmnaża. W tamtym 

czasie przedstawiono wyniki obserwacji tarła podczas których naliczono ponad setkę gniazd 

tarłowych. Warunki do odbywania naturalnego pstrągi potokowe mają w niewielu rzekach i te 

rzeczki są szczególnie cenne. Wody pstrąga i lipienia stanowią około 1 % wszystkich wód ZO Lublin, 

a pstrąg jest rybą zbyt cenną, aby pozwolić na wyławianie go na przynęty naturalne. Ponadto  



w Urzędówce praktycznie nie występują warunki do prowadzenia satysfakcjonującej gospodarki 

rybami nizinnymi i jedynie pstrąg potokowy doskonale tam pasuje.  

Niezrozumiałym jest, dlaczego komuś taka gospodarka przeszkadza? Wędkarze z Urzędowa mają  

w pobliżu bardziej atrakcyjne wody z gatunkami pasującymi do wędkowania na przynęty naturalne. 

Koło Zagłębocze 
1. W przypadku utrzymujących się niskich stanów rzek wód pstrągowych rozszerzyć odcinki no-kill. 

Odpowiedź: 

Temat ważny, kolejne suche lata znacznie obniżyły poziom wód, a susza dotyka szczególnie małe 

rzeczki pstrągowe. Niższy poziom wód drastycznie pogarsza warunki, zmniejsza się ilość stanowisk 

 i zapewne także baza pokarmowa. Dla utrzymania populacji pstrąga należy zatem wprowadzić 

dalsze ograniczenia połowu, być może wprowadzić nawet całkowity zakaz zabierania pstrągów 

przez okres kilku lat? Albo pozostawić nieliczne odcinki z których ryby będą mogły być zabierane? 

Warto też ponownie rozważyć pomysł: „jeden pstrąg rocznie z jednej rzeki” lub podobne 

rozwiązanie. Konieczne są jakieś działania w tej sprawie. Komisja do spraw Ryb łososiowatych na 

początku obecnej Kadencji podwoiła ilość odcinków złów i wypuść na wszystkich naszych rzekach 

pstrągowych. Zobowiązaliśmy się utrzymać bez zmian takie ramy łowisk do końca kadencji. 

Koło Zakrzówek 

1. Dofinansowanie koła Stoczek kwotą 1000 zł na utworzenie tarlisk na odcinku rzeki Bystrzycy, 

którego opiekunem jest koło. 

Odpowiedź: 

Do Komisji Ryb Łososiowatych. W przypadku wód nizinnych budowanie tarlisk nie jest finansowane. 

2. Wniosek o przeprowadzenie odłowu białorybu i szczupaka na zbiorniku Zakrzówek. 

Odpowiedź: 

Zdaniem Komisji zasadny. 

KOMISJA OCHRONY WÓD 

Koło Baranów 
1. Zwiększyć odpis na ochronę i zagospodarowanie z 4 % do 5 %. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z Uchwałą ZO NR 43/2017 z dnia 18.12.2017 r. zatwierdzającą Regulamin wypłacania 

udziału 4% w składce okręgowej oraz taryfikator stawek za zdeponowany sprzęt kłusowniczy i na 

podstawie § 47 ust 10 Statutu PZW Komisja nie widzi potrzeby podnoszenia odpisu do 5 %.   

Wysokość 4% ze składki na zagospodarowanie jest uzależniona od ilości członków koła PZW, przy 

którym działa SSR, w większości przypadków jest to kwota wystarczająca dla racjonalnego 

gospodarowania budżetem dla SSR przy kole. W mniejszych jednostkach może być to jednak kwota 

niewystarczająca. Dodatkowym wsparciem może być tu nagroda za zatrzymanie kłusownika na 

gorącym uczynku, za co przysługuje 2000 zł na patrol. Ponadto dla kół na początku roku 2019 r. 

została wprowadzona możliwość wykorzystania Okręgowego auta wraz z kierowca do 

przeprowadzania akcji. W ten sposób koła posiadające problemy finansowe (i nie tylko) w zakresie 

ochrony wód mogą w znacznej części oszczędzać na delegacjach. 

2. Zorganizować przez ZO towarzyskie spotkanie podsumowujące roczną działalność dla wszystkich 

grup SSR. 

Odpowiedź: 

W roku 2020 odbyło się spotkanie komendantów wszystkich grup Okręgu Lubelskiego w celu 



wyróżnienia najaktywniejszych grup i omówienia zagadnień dotyczących pracy strażników. 

Dokładne zestawienie podsumowujące pracę wszystkich grup znajduje się na stronie internetowej 

Okręgu http://www.pzw.org.pl/naszewody/cms/6704/wyniki_ssr_okregu_lublin. 

Koło Elektrostal 
1. Zakupić dla Strażników Okręgowych drona do kontroli wód okręgu. 

Odpowiedź: 

Zakup drona oraz szkolenie trzech pracowników SOW do jego obsługi na podstawie uchwały 

podjętej w 2020 roku jest w trakcje realizacji. 

 

Koło Kolejarz Lublin 

1. Udzielić Kołu Kolejarz Lublin informacji czy w 2019 roku ukarano jakieś osoby przez SSR/PSR za 

śmieci na łowisku (wędkarzy lub inne osoby). 

Odpowiedź: 

Polski Związek Wędkarski nie jest upoważniony do przekazywania komukolwiek jakichkolwiek 

informacji dotyczących patroli grup SSR czy PSR. Administratorem danych z akcji jest odpowiednio 

Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej danej grupy oraz Wojewódzki Komendant 

Państwowej Straży Rybackiej. 

Koło Lublin Miasto 

1. Wniosek o powołanie koordynatora do spraw SSR w okręgu lubelskim. 

Odpowiedź: 

Działanie SSR w danym powiecie koordynuje Komendant Powiatowy Straży Rybackiej. Podział 

działalności SSR jest określony przez powiaty, a nie Okręgi PZW. 

2. Zwiększyć nadzór zbiorników po zarybieniu. 

Odpowiedź: 

Zwiększenie nadzoru po zarybieniu jest prowadzona przez ZO PZW Lublin, dodatkowo tego typu 

decyzje może podjąć Komendant SSR organizując kontrolę na zarybionym akwenie. Niejednokrotnie 

nasi etatowi strażnicy wykonują zarybienia wód Okręgu Lublin wobec powyższego należałoby 

wzmóc w tym okresie działalność SSR. 

Koło Piaski 
1. Zwiększyć ilość kontroli Okręgowej Straży na rzece Giełczew. 

Odpowiedź:  

Wniosek jest realizowany, dodatkowo w ochronę wód włączyła się lokalna Policja. Jak zapewniał  

z-ca Kom. Posterunku przydzieli do patrolu przynajmniej jednego funkcjonariusza Policji. Wniosek 

przekazano do Kierownika Straży Ochrony Wód PZW Lublin. 

Koło Mełgiew 
1. Podjąć działania mające na celu skuteczniejszą walkę z kłusownictwem na terenie wód PZW. 

Odpowiedź: 

W roku 2019 oraz 2020 zostało wprowadzonych szereg udogodnień i usprawnień w pracy Straży 

Rybackiej. Dla Społecznej Straży Rybackiej zostały wprowadzone motywacyjne nagrody za 

schwytanie kłusownika na gorącym uczynku w wysokości 2000 zł netto dla grupy. Ponadto na 

początku roku 2019 dla wszystkich grup SSR Okręgu Lubelskiego została wprowadzona możliwość 

bezpłatnego korzystania z samochodu i kierowcy biura PZW Lublin. Powyższe ma na celu między 

innymi zmotywowanie nieaktywnych grup strażników do rozpoczęcia pracy na rzecz ochrony wód. 

http://www.pzw.org.pl/naszewody/cms/6704/wyniki_ssr_okregu_lublin


Koło Stężyca 

1. Cofnąć rekomendację Adamowi Szymczak, jako komendantowi SSR Ryki w to miejsce udzielić 

rekomendacji Jarosławowi Szewczykowi. 

Odpowiedź: 

Cofnięcie rekomendacji obecnemu Komendantowi SSR Ryki wiązałoby się z jego odwołaniem, ZO na 

wniosek K.O.W musiałby mieć podstawy do podjęcia takich działań. Podstawą byłaby informacja od 

pozostałych grup SSR działających przy kołach PZW powiat Ryki o w/w problemie, informacja od 

PSR o braku wykonywania regulaminowych obowiązków lub podobna informacja ze Starostwa.  

Przeprowadzono rozmowy z PSR oraz wydziałem ochrony środowiska w Rykach – brak podstaw. 

Koło Trawniki 
1. Wniosek o wzmożenie kontroli w rejonie Trawnik ze względu na wzmożone kłusownictwo. 

Odpowiedź: 

W przypadku informacji o miejscach szczególnie narażonych na kłusownictwo dział Ochrony Wód 

ZO w każdym przypadku zwiększa częstotliwość kontroli wskazanych miejsc. Wniosek będzie 

zrealizowany. 

KOMISJA ORGANIZACYJNA 

Koło Bełżyce 
1. Wprowadzić zakaz dystrybucji zezwoleń wędkarskich z innych kół w miejscowościach gdzie istnieje 

tylko jedno koło wędkarskie. Dotyczy koła PZW w Bełżycach. 

Odpowiedź: 

Wszystkie koła działają na podstawie uchwały ZO, która zgodnie ze Statutem § 47 ustęp 9  

o powołaniu koła określa teren działania koła minimalną liczbę członków i zasady likwidacji.  

2. Zgodnie z § 1 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW, który jasno stwierdza, że niedozwolona 

jest realizacja celów związku na terenie innego koła czy okręgu. 

Odpowiedź: 

Prosimy zatem o wskazanie, którego koła dotyczy wniosek. 

Koło Kraśnik Miasto 
1. Wniosek w sprawie skrócenia kadencji między przyznawaniem odznaczeń związkowych tj. skrócenie 

czasu przyznawania srebrnej odznaki od brązowej z 4 do 2 lat. 

Odpowiedź: 

Zarząd Okręgu nie jest władny zmienić uchwałę wyższego szczebla tj. ZG który Uchwałą 66/IX/2018 

przyjął Regulamin Nadawania Odznak Honorowych i Okolicznościowych PZW. 

Koło Jeziorzany 
1. Poinformować ZK o powodach nie przyznania odznaczeń związkowych w 2019 r. 

Odpowiedź: 

W roku 2019 Koło nie było uprawnione do odznaczenia tj. stan członków koła na koniec 2018 r. 

wskazywał, że odznaczenie należy się 1 co 2 lata zasady były załączone do pisma o odznaczeniu. 

Koło Kolejarz Lublin 
1. Wniosek o udzielenie odpowiedzi na wnioski z Kół w ciągu 30 dni od daty ich złożenia. 

Odpowiedź: 

Wszystkie wnioski napływające z WZ w kołach są przesyłane do komisji problemowych i tam 

rozpatrywane na spotkaniach, a następnie zgodnie z planem pracy zatwierdzane na posiedzeniu 



plenarnym lub zarządu po czym umieszczane są na stronie internetowej i wysyłane papierowo do 

Kół. 

2. Wniosek o przesłanie do kół wytycznych w sprawie ochrony danych osobowych (klauzule 

informacyjne, postępowanie z incydentami, wzory zgód na przetwarzanie danych dodatkowych jak 

email, nr telefonów itp.).  

Odpowiedź: 

Klauzula informacyjna dostępna jest w linku na tronie internetowej ZO 

http://www.pzw.org.pl/lublin/cms/24594/klauzula_informacyjn. 

Koło Poniatowa 

1. Wniosek u ukaranie Kol. Rafała Walczaka za niedopatrzenie obowiązków jako opiekuna koła  

w latach 2017-2018 – niezgłoszenie uchwał do ZO po odbytych walnych zebraniach. 

Odpowiedź: 

Sprawa wskazanego we wniosku Kol. Rafała Walczaka jest wysłana do Rzecznika Dyscyplinarnego 

ZG.  

2. Wniosek o modernizację strony internetowej. 

Odpowiedź: 

Strona internetowa ZO działa w oparciu o portal ZG i sami nie mamy wpływu na wygląd strony 

natomiast obecnie w ZG trwają pracę nad modernizacją portalu związkowego nadzorowaną przez 

komisję cyfryzacji w pracach, której czynny udział bierze również członek ZO Lublin. 

Koło Uściwierz 

1. Wniosek o zdjęcie 10 letniego stażu w PZW do uprawnienia w zniżce wiekowej. 

Odpowiedź: 

Wymagany 10 letni staż dotyczy składki członkowskiej, która ustalana jest corocznie przez ZG PZW 

na co ZO Lublin nie ma wpływu. 

Koło Stężyca 
1. Wniosek o organizację spotkania ZO Lublin i ZO Radom oraz wspólnoty gruntowej Stężyca. 

Odpowiedź: 

W chwili obecnej ZO Lublin skierował pisma do Starosty Rydzkiego oraz do Wójta Gminy Stężyca. 


