
ODPOWIEDZI na Wnioski z Walnych Zebrań Kół w 2018 roku 
KOMISJA ZAGOSPODAROWANIA 

Koło Baranów 
1. Wprowadzić na wodach okręgu wymiary góry i limit dzienny dla ryb drapieżnych 
Okoń do 40 cm i 5 sztuk 
Sandacz do 80 cm i 1 sztuka  
Szczupak do 80 cm i 1 sztuka 
Pstrąg do 45 cm i sztuka 
Boleń do 75 cm i 1 sztuka 

Odpowiedź 
Temat wprowadzenia górnych wymiarów ochronnych, głownie dla ryb drapieżnych co roku 
powraca. Na ile jest akceptowalny w środowisku pokażą zbierane pod tym wnioskiem 
podpisy. Najważniejsze jest jednak jaki wpływ może mieć ochrona dużych drapieżników na 
cały ekosystem? W tej sprawie zwrócono się z zapytaniem do ichtiologa, który zaproponował 
spotkanie i dyskusję na temat metod ochrony ryb drapieżnych. O terminie tego spotkania 
zawiadomimy. Komisja Gospodarcza przychyla się natomiast do zmniejszania limitów i 
zaproponuje wprowadzenie miesięcznego limitu dla szczupaka i sandacza. 

2. Ryby złowione metodą spinningową i zahaczone po za obrębem głowy bez względnie wypuścić. 
Odpowiedź 
Jest w RAPR. 

3. Przekazywać do komendantów PSR i SSR informacje o zarybieniach ( data i miejsce). 
Odpowiedź 
Informacje o zarybieniach są publikowane na FB. 

4. Przywrócenie obrębu ochronnego w obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 1 w Wólce Gołębskiej. 
Odpowiedź 
Decyzje o ustalaniu bądź znoszeniu obrębów ochronnych podejmuje Zarząd Województwa, a 
procedura jest dość kłopotliwa. Warto wprowadzać takie obręby tam, gdzie jest to 
uzasadnione. W tym przypadku według uzyskanych informacji ten odcinek Wisły jest poddany 
dużej presji kormoranów i starania o ponowne wprowadzenie obrębu ochronnego nie są 
uzasadnione. 

5. Wprowadzić o okresie od 01.01. do 30.04 każdego roku przy połowie metodą spinningową 
maksymalną wielkość przynęty. 

Odpowiedź 
Byłaby to niepotrzebna komplikacja przepisów, poza tym taki przepis nie przyczyniłby się do 
skuteczniejszej ochrony szczupaków i sandaczy, które mogą atakować także i małe przynęty. 
Te drapieżniki są chronione w tym czasie ustawowo i dodatkowa ochrona poprzez 
wprowadzanie mniejszych przynęt niczego tu nie poprawi. 

 

Koło Annopol 
1. Informować zarząd koła – Prezesa  lub Komendanta SSR w kole o planowanym zarybieniu Wisły na 
3 dni przed zarybieniem. 

Odpowiedź 
Informacje o zarybieniach są publikowane na FB. 

 



Koło Bogdanka 
1. Koło występuje o przystąpienie do odpłatnego sprzątania nabrzeża J. Dratów. 

Odpowiedź 
Ten temat został uregulowany na zebraniu Z.O. Utrzymano dotychczasowe rozwiązanie. 

 

Koło Bełżyce 
1. Wprowadzić zakaz zabierania leszcza na zbiorniku Bełżyce do 2020 roku. 

Odpowiedź 
Leszcz jest bardzo prężnym gatunkiem i nie wymaga specjalnej ochrony. Obserwuje się raczej 
wzrost populacji leszcza i jednoczesne karłowacenie. Zabieranie leszczy przez wędkarzy jest 
wręcz pożądane. 

2. Dopuścić po wniesieniu dodatkowej opłaty połów ryb metodą trolingową na Wiśle. 
Odpowiedź 
Temat trollingu co roku wraca. Na terenie naszego Okręgu brak jest jednak wód do 
uprawiania tej metody. Wisła nie jest odpowiednim łowiskiem. 

3. Wprowadzić limit połowu Karpia i Lina po 4 sztuki miesięcznie Zb. Bełżyce  do 2020 roku  
Jednocześnie wprowadzić obowiązkowy wpis w rejestrze zaraz po umieszczeniu ryby w siatce co 
oznacza przeznaczenie jej do zabrania. Nie dotyczy zawodów wędkarskich. 

Odpowiedź 
Komisja Gospodarcza pozytywnie  opiniuje ten wniosek i przedstawi do zatwierdzenia na 
czerwcowym zebraniu Z.O.. 

Koło Jeziorzany 
1. Informować koło o zarybieniach wód które, są pod opieką koła. 

Odpowiedź 
Informacje o zarybieniach są publikowane na FB. 

 

Koło Kazimierz 
1. Zarybienia Wisły dokonywać w okolicach Kazimierza i informować ZK o tym fakcie.  

Odpowiedź 
Informacje o zarybieniach są publikowane na FB. 

 

Koło Kock 
1. Wprowadzić zakaz połowu na żywą i martwą rybkę na J Kunów i J Firlej do 31.05. corocznie 

Odpowiedź 
Komisja Gospodarcza pozytywnie  opiniuje ten wniosek i przedstawi do zatwierdzenia na 
czerwcowym zebraniu Z.O.. 

 

Koło Kraśnik Miasto 
1. Zwiększyć zarybienia zbiornika Budzyń. 

Odpowiedź 
Komisja Gospodarcza pozytywnie opiniuje ten wniosek, nie można jednak przekroczyć ustaleń 
zawartych w operacie rybackim dotyczącym tego zbiornika. Postulat zostanie zrealizowany w 
ramach operatu. 



Koło Lubartów Staw 
1. Poszerzenie linii brzegowej dostępnej do wędkowania na J Kunów. 

Odpowiedź 
W tej sprawie prosimy o kontakt i uściślenie wniosku. 

 

Koło Lubartów Miasto 
1. Zmniejszyć zarybienia rz. Wieprz Sumem. 

Odpowiedź 
Zarybienia są zgodne z operatami rybackimi. 

2. Rozgraniczyć w informacjach o zarybieniach rz. Wieprz i J Kunów. 
Odpowiedź 
Wniosek będzie zrealizowany. 

 

Koło Lubartów Huta 
1. Umożliwić dostęp do rzeki Wieprz w miejscowości Serniki. 

Odpowiedź 
W tej sprawie prosimy o kontakt i dokładniejsze wyjaśnienie problemu. 

 

Koło Sipma 
1. Wprowadzić okres karencji po zarybieniach. 

Odpowiedź 
Wniosek jest realizowany.  

 

Koło Elektrostal 
1. Podnieść dolny wymiar Sandacza i Szczupaka do 60 cm na Zalewie Zemborzyckim. 
2. Wprowadzić limit dzienny Sandacz 2 szt. Szczupak 2 szt. Lub Sandacz + Szczupak na Zalewie 
Zemborzyckim 

Odpowiedź na oba wnioski  
Temat wprowadzenia górnych wymiarów ochronnych, głównie dla ryb drapieżnych co roku 
powraca.  Na ile jest akceptowalny w środowisku pokażą zbierane pod tym wnioskiem 
podpisy. Najważniejsze jest jednak jaki wpływ może mieć ochrona dużych drapieżników na 
cały ekosystem? W tej sprawie zwrócono się z zapytaniem do ichtiologa, który zaproponował 
spotkanie i dyskusję na temat metod ochrony ryb drapieżnych. O terminie tego spotkania 
zawiadomimy. Komisja Gospodarcza przychyla się natomiast do zmniejszania limitów i 
zaproponuje wprowadzenie miesięcznego limitu dla szczupaka i sandacza. 

3. Wprowadzić limit dzienny okonia na 10 szt. na J Dratów. 
Odpowiedź 
Wniosek jest realizowany.  

 

Koło Lin Czuby 
1. Wprowadzić limit dzienny okonia na 5 szt. na J Dratów oraz wymiar ochronny dolny 20 cm. 

Odpowiedź 
Wniosek ochrony okonia na tym zbiorniku jest realizowany.  



Koło Uniwersytet Przyrodniczy 
1. Wprowadzić 7 lub 14 dniowy okres ochronny po zarybieniach. 

Odpowiedź 
Wniosek jest realizowany.  

 

Koło Szuwarek 
1. Podawać informację z datami zarybień. 

Odpowiedź 
Wniosek jest realizowany, informacje są na FB.  

2. Stworzenie ochrony tarlisk i zimowisk  na wodach ZO PZW Lublin. 
Odpowiedź 
Wniosek jest realizowany, tarliska są chronione, natomiast miejsca gromadzenia się ryb 
podczas zimy ”zimowiska” wymagają indywidualnego rozpatrywania. Takim chronionym 
miejscem jest np. oznaczone bojkami zimowisko na j. Dratów. 

 

Koło Medyk 
1. Likwidacja wymiaru i okresu ochronnego dla Suma. 

Odpowiedź 
Wniosek bezzasadny. Taka decyzja nie leży w naszej kompetencji, nie ma także uzasadnienia 
merytorycznego.  

 

Koło Politechnika 
1.  Przy zarybieniach  rozprowadzać materiał zarybieniowy po zbiorniku i oznakować teren zarybienia 
oraz wyłączyć z wędkowania na 1 miesiąc. 

Odpowiedź 
Wniosek zasadny, taka powinna być praktyka podczas zarybień. Czasowe wyłączenia z 
wędkowania są stosowane, natomiast rozprowadzanie materiału jest możliwe, jeżeli w 
zarybieniach uczestniczy więcej osób i tu liczymy na pomoc wędkarzy. Planowany jest także 
zakup łodzi do rozprowadzania materiału zarybieniowego. 

 

Koło LSM FART 
1. Wprowadzenie górnych wymiarów ochronnych dla Sandacz, Szczupak, Okoń. 
2.Wprowadzić miesięczny limit ilościowy dla Sandacza i Szczupaka 3 sztuki 

Odpowiedź 
Temat wprowadzenia górnych wymiarów ochronnych, głownie dla ryb drapieżnych co roku 
powraca.  Na ile jest akceptowalny w środowisku pokażą zbierane pod tym wnioskiem 
podpisy. Najważniejsze jest jednak jaki wpływ może mieć ochrona dużych drapieżników na 
cały ekosystem? W tej sprawie zwrócono się z zapytaniem do ichtiologa, który zaproponował 
spotkanie i dyskusję na temat metod ochrony ryb drapieżnych. O terminie tego spotkania 
zawiadomimy. Komisja Gospodarcza przychyla się natomiast do zmniejszania limitów i 
zaproponuje wprowadzenie miesięcznego limitu dla szczupaka i sandacza. 

3. Wprowadzić zakaz zabierania okonia przez 3 lata na Zalewie Zemborzyckim. 
Odpowiedź 



Wniosek był dyskutowany na zebraniu ZO, nie uzyskał akceptacji, gdyż takie ograniczenie 
utrudni rozgrywanie zawodów wędkarskich na Zalewie. 

 

Koło MPK Lublin 
1. Wniosek o oczyszczenie i przygotowanie odcinka brzegu  J Krzczeń pod organizację zawodów 
wędkarskich. 

Odpowiedź 
W tej sprawie prosimy o kontakt i o uściślenie wniosku. 

 

Koło Łęczna 
1. Dopuszczenie wody na J Krzczeń. 

Odpowiedź 
Z.O. nie zarządza wodą na zbiorniku, możemy najwyżej zwracać się z prośbą w tej sprawie do 
zarządcy wód. 

2. Wprowadzić całoroczny zakaz wędkowania na zimowisku ryb J Dratów.  
Odpowiedź 
Wniosek bezzasadny. 

3. Informować ZK o zarybieniach na wodach oddanych pod opiekę koła. 
Odpowiedź 
Wniosek jest realizowany, a informacje o zarybieniach są podawane na FB. 

 
Koło Łuków Miasto 

1. Wprowadzić na zbiorniku Zimna Woda No Kill w 2020 roku. 
Odpowiedź 
Wniosek jest realizowany. 

 

Koło Michów 
1. Pogłębić wejście wody na tarliska ( starorzecza). 

Odpowiedź 
W tej sprawie prosimy o kontakt i o uściślenie wniosku. 

2. Ograniczyć populację Bobrów i Wydr. 
Odpowiedź 
Nie leży to w kompetencjach  Z.O.. 

 

Koło Nałęczów 
1. Wniosek o zmianę w operacie o zwiększenie zarybienia Stawu Parkowego w Nałęczowie. 

Odpowiedź 
Operaty są przeglądane i kiedy upłynie termin ważności zostaną zaproponowane zmiany. 

 

Koło Sazan Opole 
1. Wprowadzić zakaz wędkowania na 4 dni po zarybieniu łowiska. 

Odpowiedź 
Wniosek ochrony ryb po zarybieniu jest realizowany. 



3. Pomoc w odłowieniu Suma z Łowiska.  
Odpowiedź 
Wniosek zasadny. W tej sprawie prosimy o kontakt i ustalenie sposobu i terminu. 

4. Wprowadzić całkowity zakaz korzystania ze środków pływających na Zbiorniku Wola Rudzka z 
wyłączeniem modeli zdalnie sterowanych (łódek zanętowych). 

Odpowiedź 
Komisja Gospodarcza przychyla się do propozycji i przedstawi ten wniosek na czerwcowym 
zebraniu Z.O. do akceptacji. 

 

Koło Ostrów Lubelski 
1. Przebadanie wód rz. Tyśmienica na odcinku Oczyszczalnia – Bobrówka Rozlewisko 

Odpowiedź 
W tej sprawie prosimy o kontakt i o uściślenie wniosku. 

 

Koło Ryki 
1. Wprowadzić koszenie zb. Nowodwór. 
2. Oznakować zb. Nowodwór. 

Odpowiedź na oba wnioski 
Ponieważ kończy się umowa na korzystanie z tego zbiornika, Z.O. nie będzie się angażował w 
działania gospodarcze. 

 

Koło Puławy Miasto 
1. Wprowadzić wymiar ochronny okonia 20 cm na wodach okręgu. 

Odpowiedź 
Komisja Gospodarcza przychyla się do propozycji i przedstawi ten wniosek na czerwcowym 
zebraniu Z.O. do akceptacji. 

2. Wprowadzić limit ilościowy Okonia 10 szt. Na wszystkich  wodach okręgu 
Odpowiedź 
Komisja Gospodarcza przychyla się do propozycji i przedstawi ten wniosek na czerwcowym 
zebraniu Z.O. do akceptacji. 

3. Informować ZK o zarybieniach aby mogli w nich uczestniczyć członkowie koła. 
Odpowiedź 
Wniosek jest realizowany. Informacje o zarybieniach są dostępne na FB. 

 

Koło OSW Rogóźno 
1. Podawać na stronie internetowej informacji o zarybieniach. 
2. Informować koła o planowanych zarybieniach. 
3. Przesyłać informację o zarybieniach do kół. 

Wspólna odpowiedź na te trzy wnioski 
Wniosek jest realizowany. Informacje o zarybieniach są dostępne na FB. 

4 Wyjaśnić zarybienie z dnia 09.10.2018 Zb. Dratów pismo do komisji Gospodarczej. 
Odpowiedź 
Wyjaśniono na zebraniu Z.O. z udziałem Prezesów. 

 



Koło Wilków 
1. Informować koło o zarybieniach wód w rejonie działalności koła.  

Odpowiedź 
Wniosek jest realizowany. Informacje o zarybieniach są dostępne na FB. 

. 

Koło Zagłębocze 
1. Wniosek o fachową pomoc rybaka przy odłowach kontrolnych. 

Odpowiedź 
Wniosek zasadny, do uzgodnienia termin. 

2. Wniosek o zakup kamer do monitoringu zbiornika. 
Odpowiedź 
Komisja Gospodarcza popiera ten wniosek.  

 

Koło Urzędów 
1. Zarybić rybą wymiarową Zbiornik Skorczyce. 

Odpowiedź 
Komisja Gospodarcza popiera ten wniosek.  

2. Zmienić rz. Urzędówką z górskiej na nizinną. 
Odpowiedź 
Wniosek nieuzasadniony. W Urzędówce występuje populacja pstrąga potokowego, ryby 
cennej, która nie może być łowiona metodami stosowanym jak na wodach nizinnych. 

 
Koło Piaski 

1. Wniosek o zniesienie opłaty na Zbiornik Piaski. 
Odpowiedź 
W tej sprawie prosimy o kontakt i o uściślenie wniosku. 

 

Koło Uściwierz 
1. Zmienić system zarybień na jeziorze Uciwierz – zwiększyć ilość drapieżnika Sandacz Szczupak. 

Odpowiedź 
Komisja Gospodarcza popiera ten wniosek w ramach operatu rybackiego. Ewentualna zmiana 
operatu możliwa dopiero po wygaśnięciu terminu.  

2. Uzupełnić planowane zarybienia Jeziora Uściwierz. 
Odpowiedź 
Komisja Gospodarcza popiera ten wniosek.  

 

Koło Bystrzyca 
1. Wniosek o wprowadzenie limitu ilościowego okonia na J. Dratów do 10 szt. 

Odpowiedź 
Komisja Gospodarcza popiera ten wniosek i przedstawi na czerwcowym zebraniu Z.O..  

2. Wprowadzić zakaz połowu na spinning i żywca na Zalewie Zemborzyckim  do czasu podniesienia 
wody. 

Odpowiedź 



Wniosek nieuzasadniony. Jeżeli stan obniżonej wody na Zalewie Zemborzyckim przeciągnie 
się, to ograniczanie odłowów wędkarskich nie jest korzystne.    

3. Obniżenie dolnego wymiaru widełkowego dla Sandacza na Zalewie Zemborzyckim do 80 cm. 
4. Podwyższenie dolnego wymiaru Sandacza na Zalewie Zemborzyckim do 55 cm. 

Odpowiedź na oba wnioski 
Temat wymiarów ochronnych dla ryb drapieżnych co roku wraca. Jaki wpływ może mieć 
ochrona dużych drapieżników na cały ekosystem? W tej sprawie zwrócono się z zapytaniem 
do ichtiologa, który zaproponował spotkanie i dyskusję na temat metod ochrony ryb 
drapieżnych. O terminie tego spotkania zawiadomimy. Komisja Gospodarcza przychyla się 
natomiast do zmniejszania limitów i zaproponuje wprowadzenie miesięcznego limitu dla 
szczupaka i sandacza. 

Koło Świdnik Miasto 
1. Wprowadzić wymiar ochronny dla Karasia pospolitego 25 cm. 

Odpowiedź 
Komisja Gospodarcza popiera wniosek i przedstawi na czerwcowym zebraniu Z.O. jednak nie 
25 cm a 20 cm. 

2. Odbudować kładki wędkarskie nad J Czarne Sosnowickie. 
Odpowiedź 
W tej sprawie prosimy o kontakt. 

 

Koło Stężyca 
1. Wystąpić do ZO Radom o informowanie koła Stężyca o zarybieniach Łachy Stężyckiej – Koło jest 
chętne do pomocy. 

Odpowiedź 
Nie możemy wtrącać się w działania okręgu radomskiego. 

2. Wprowadzić okres ochronny 7 dni po zarybieniu. 
Odpowiedź 
Wniosek ochrony ryb po zarybieniu jest realizowany.  

  

Koło Haczyk 
1. Wprowadzić zakaz zabierania Jazia w miesiącach marzec – kwiecień na wszystkich wodach okręgu. 

Odpowiedź 
Wiosną odbywa się tarło wielu gatunków ryb. Nie ma potrzeby szczególnej ochrony jazia, 
który nie jest gatunkiem zagrożonym. To, czy zabierać w tym czasie jazie, pozostawmy 
osobistej decyzji wędkarza. Nie wszystko należy regulować przepisami. 

2. Wprowadzić zakaz połowu w porze nocnej z łodzi od 1 listopada do 31 maja. 
Odpowiedź 
Komisja Gospodarcza popiera wniosek i przedstawi na czerwcowym zebraniu Z.O.. 

3. Zmniejszyć limit ilościowy dla Szczupaka i Sandacza na Zalewie Zemborzyckim do 5 szt. miesięcznie. 
Odpowiedź 
Komisja Gospodarcza popiera wniosek i przedstawi na czerwcowym zebraniu Z.O.  

4. Wprowadzić wymiar ochronny dla Sandacza i Szczupaka od 80 cm i Okonia od 35 cm na wszystkich 
wodach stojących ogólnodostępnych okręgu Lubelskiego. 

Odpowiedź 



Temat wprowadzenia górnych wymiarów ochronnych, głownie dla ryb drapieżnych co roku 
powraca.  Na ile jest akceptowalny w środowisku pokażą zbierane pod tym wnioskiem 
podpisy. Najważniejsze jest jednak jaki wpływ może mieć ochrona dużych drapieżników na 
cały ekosystem? W tej sprawie zwrócono się z zapytaniem do ichtiologa, który zaproponował 
spotkanie i dyskusję na temat metod ochrony ryb drapieżnych. O terminie tego spotkania 
zawiadomimy. Komisja Gospodarcza przychyla się natomiast do zmniejszania limitów i 
zaproponuje wprowadzenie miesięcznego limitu dla szczupaka i sandacza. 

5. Wprowadzić całkowity zakaz zabierania Karasia pospolitego (złotego) na wodach okręgu 
lubelskiego. 

Odpowiedź 
Wniosek wprowadzenia całkowitej ochrony karasia nie jest zasadny. Karaś pospolity jest 
łowiony przez nielicznych wędkarzy i nie jest gatunkiem zagrożonym. Komisja Gospodarcza 
zaproponuje na czerwcowym zebraniu Z.O. wymiar ochronny 20 cm, co uważamy za 
wystarczające jako forma ochrony. 

6. Interwencja ZO PZW Lublin odnośnie poprawy drogi dojazdowej na wał rzeki Wisły za zbiornikiem 
ZA Osadnik. 

Odpowiedź 
Nie leży to w kompetencji Z.O. 

7. Utworzyć łowisko no kill w okręgu PZW Lublin. 
Odpowiedź 
Temat po raz kolejny wraca, jednak na ile jest akceptowalny? Czy wnioskodawcy mają do 
zaproponowania konkretną wodę? Obecnie takim akwenem będzie zb. Zimna Woda. Czy 
typować jeszcze inny zbiornik? Należy przy tym pamiętać, że całkowity zakaz zabierania 
wszystkich ryb może być sprzeczny z zapisami zawartymi w operatach rybackich, tam, gdzie 
są zakładane pewne ilości ryb do odłowienia. Brak odłowów wędkarskich wymusi odłowy 
sieciowe. Istnieje jednak możliwość częściowych ograniczeń, np. niektórych gatunków przez 
ustalony okres. Możliwe by było np. wprowadzenie dwu – trzyletniego zakazu zabierania 
szczupaków na którymś z jezior. To jest temat do przedyskutowania na planowanym 
spotkaniu z ichtiologiem, na którym zastanowimy się nad formą ochrony ryb drapieżnych. 
Zapraszamy. O terminie spotkania powiadomimy. 

8. Przygotowanie wcześniejszego planu działania odnośnie różnych wariantów planowanego 
oczyszczenia dna Zalewu Zemborzyckiego. 

Odpowiedź 
To jest oczywiste. Na razie jednak nie znamy ani tych planów, ani terminów ich realizacji. 
Doniesienia w mediach nie są poparte konkretnymi ustaleniami w tej sprawie. Temat 
monitorujemy. 

9. Przedstawienie planu realizacji drogi dojazdowej dla wędkarzy do slipu Dąbrowa na Zalewie 
Zemborzyckim. 

Odpowiedź 
W tej sprawie wymagana jest zgoda Nadleśnictwa Świdnik 
 

KOMISJA RYB ŁOSOSIOWATYCH 

Koło Baranów 
1. Wprowadzić na wodach okręgu wymiar górny dla pstrąga – 45 cm: 



Odpowiedź 
Od sezonu 2020 zostanie wprowadzony wymiar górny dla pstrąga 50 cm oraz możliwość zabrania 
tylko jednej sztuki dziennie i 4 miesięcznie. 
 
2. Utrzymanie odcinków No-Kill i wszystkich obostrzeń na wodach górskich Okręgu: 
Odpowiedź 
Na wodach górskich wszystkie no kill i obostrzenia pozostaną bez zmian. 
 
Koło LSM FART 
1.Zapewnić środki 3000 tyś na utrzymanie i zagospodarowanie wód krainy pstrąga i lipienia. : 
Odpowiedź 
Komisja popiera wniosek i przedstawi go na Zarządzie Okręgu. Kwota 3000 zł może zostać 
przeznaczona na konserwacje odbudowę tarlisk na rzekach Chodelce Bystrzycy i Bystrej. 
 
Koło Puławy Azoty 
1.Zwiększenie kontroli na rz. Kurówce i rzekach górskich: 
Odpowiedź 
Komisja poprosiła Dyrektora Okręgu o zwiększenie liczby kontroli na wodach górskich. Prośba została 
rozpatrzona pozytywnie. 
 
2. Przekazać środki na budowę tarlisk na wodach górskich: 
Odpowiedź 
Komisja popiera wniosek i przedstawi go na Zarządzie Okręgu. Kwota 3000 zł może zostać 
przeznaczona na konserwacje odbudowę tarlisk na rzekach Chodelce Bystrzycy i Bystrej. 
 
Koło Stoczek Zakrzówek 
1. Dofinansować rzeki Bystrzyca Bystra i Chodelka kwotą 3000 na utrzymanie tarlisk: 
Odpowiedź 
Komisja popiera wniosek i przedstawi go na Zarządzie Okręgu. Kwota 3000 zł może zostać 
przeznaczona na konserwacje odbudowę tarlisk na rzekach Chodelce Bystrzycy i Bystrej. Po 1000 zł na 
każdą z rzek. 
 
2 Wprowadzić na rz. Bystrzycy No-kill od Mety Bystrzycy Zakrzowskiej do Brodu w Kiełczewicach.: 
Odpowiedź 
Brak możliwości poparcia wniosku. Podczas posiedzenia wyjazdowego obecnej kadencji ZO PZW w 
Lublinie podwoił ilość odcinków No-kill na wodach górskich w związku z powyższym komisja 
zobligowała się do nie wnoszenia o nowe odcinki 
No-Kill do końca obowiązującej kadencji. 
 
Koło Urzędów 
1.Zmienić rz. Urzędówkę z górskiej na nizinną: 
Odpowiedź 
Jedynym, gatunkiem występującym w rzece urzędówce jest pstrąg potokowy. 
Poparcie wniosku jest niemożliwe ze względu na obowiązujący operat do 2025 roku. 
 
Koło Bysytzyca 
1. Wprowadzić zakaz zabierania pstrąga i lipienia na rz. Krężniczance od źródeł do spiętrzenia przy 
stawach Krężniczanka: 
Odpowiedź 
Brak możliwości poparcia wniosku. Podczas posiedzenia wyjazdowego obecnej kadencji ZO PZW w 



Lublinie podwoił ilość odcinków No-Kill na wodach górskich w związku z powyższym komisja 
zobligowała się do nie wnoszenia o nowe odcinki 

No-Kill do końca obowiązującej kadencji 

 

KOMISJA SPORTOWA 

1.Koło ELEKTROSTAL LUBLIN- uregulować sprawy rezerwacji łowisk na zawody 
 Odpowiedź 
W naszym Okręgu funkcjonuje zakładka o rezerwacji łowisk ponadto 
             organizację oraz zasady rozgrywania zawodów określa regulamin, który 
             jest umieszczony na naszych stronach. 
2.Koło ŁĘCZNA -rozgrywać zawody podlodowe na żywej rybie. 
Odpowiedź 
 Zgodni z zasadami organizacji sportu wędkarskiego Okręg rozegrał 
               zawody na żywej rybie jednocześni zachęcał koła do rozgrywania 
               zawodów Kołowych również na żywej rybie. 
3.Koło SAZAN OPOLE-nieodpłatne rozegranie Federowego GP na zbiorniku Opole 
Odpowiedź 
W dn. 28.04.2019 na zbiorniku Opole zostanie rozegrana 1 tura  GP 
4.Koło PUŁAWY AZOTY - organizacja Federowego GP Polski na zbiorniku Dratów 
                                    w roku 2020 
Odpowiedź 
W roku 2019 w ZO Lublin następują poważne zmiany na najwyższych 
                 stanowiskach w biurze. Organizacja tego typu imprezy wymaga dużej 
                 pracy i doświadczenia oraz pozyskania sponsorów. W roku 2018 ZO 
                 Lublin był organizatorem 4 duży imprez i jednocześnie wyczerpały 
                 się możliwości sponsorskie. Wrócimy do tematu na rok 2021. 
5.Koło STOCZEK ZAKRZÓWEK- informacja do opiekunów łowisk o organizacji 
                                                  imprez sportowych 
  Odpowiedź 
Wniosek zasady. Organizator powinien poinformować opiekuna o 
                 chęci organizacji. OKS apeluje o to by informować opiekunów. 
6.Koło HACZYK LUBLIN-sumiennie prowadzić zakładkę Sport w Lublinie. 
Odpowiedź 
Zakładka funkcjonuje coraz lepiej. Myślimy, że wielu  już to widzi, a my dalej chcemy by to 
funkcjonowało jeszcze lepiej. 
 

 
KOMISJA OCHRONY WÓD 

Koło LSM Fart: 

1. Wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu Straży Rybackiej Okręgu Lublin. 
Odpowiedź 
 Proszę skonkretyzować o jakie zmiany chodzi. 
Koło Puławy Azoty: 

1. Zwiększenie kontroli rz. Kurówki oraz rzek górskich. 



Odpowiedź 
 Kontrole rz. Kurówki oraz pozostałych rzek górskich są ujęte w comiesięcznym grafiku 
zatwierdzonym przez Dyrektora Biura. W razie konieczności mogą zostać zwiększone. 
2. Zwiększenie stawki za przejazdy samochodem prywatnym do celów SSRyb. 
 
Odpowiedź 
 Stawka za km/ jest zatwierdzona uchwałą ZO i wynika z Ustawy. 
Koło Baranów: 

1. Stworzyć Okręgowy Rejestr osób ukaranych przez Sądy Koleżeńskie kół i udostępnienie rejestru 
komendantom grup SSR 
Odpowiedź 
 W związku z ochroną danych osobowych RODO nie możemy w chwili obecnej przekazywać 
Komendantom SSRyb danych osób ukaranych. Przepisy działają w tym przypadku w obie strony czyli 
strażnik SSRyb nie może przekazać do Kołowych Sądów Koleżeńskich danych zatrzymanego. Zarząd 
Okręgu czeka na informacje od Zarządu Głównego w tej sprawie. 
Koło Siedliszcze: 

1. Przeprowadzić kontrolę wspólnie z etatową strażą okręgu i SSR koła Siedliszcze.  
Odpowiedź  
Nie ma przeciwwskazań do przeprowadzania wspólnych kontroli Straży Etatowej oraz SSRyb  przy 
kole Siedliszcze. 
2. Uwzględnić w sprawozdaniu publikowanym przez ZO akcje przeprowadzone przez SSR koła. 
Odpowiedź  
Kontrole przeprowadzone przez SSRyb Siedliszcze jest uwzględniana w sprawozdaniu publikowanym 
przez ZO. Brak Informacji w informatorze był spowodowany prawdopodobnie terminem zgłoszenia 
informacji z przeprowadzonych akcji SSR do ZO lub terminem przygotowania danych do 
sprawozdania(koniec października). 
W zestawieniu na koniec 2018 roku jest zgłoszone 10 akcji SSRyb przy kole Siedliszcze. 
Koło Zakrzówek: 

1. Przywrócić prawidłowe funkcjonowanie Okręgowej Straży Rybackiej 
Odpowiedź 
 Pytanie nie sprecyzowane , o jakie prawidłowe funkcjonowanie Okręgowej Straży chodzi? 
Koło Zagłębocze: 

1. Wniosek o wydanie upoważnienia do kontroli J. Zagłębocze członkom koła. 

Odpowiedź 
 ZO nie może wydać  upoważnienia wszystkim członkom koła  Zagłębocze do kontroli tego jeziora. 
Taką czynność mogą dokonywać tylko strażnicy SSRyb przy kole. 
 Koło Haczyk : 

1.Wprowadzić dodatkową opłatę 30 zł z przeznaczeniem na dodatkowy etat  dla strażnika na Zalewie 
Zemborzyckim. 
Odpowiedź 



 Pomysł dodatkowej opłaty-30zł na nowy etat dla strażnika na Zalewie Zemborzyckim jest nie 
możliwy do zrealizowania. Większość wędkarzy nie zgodzi się na taką dopłatę. 
2.Poprawić efektywność pracy etatowej Okręgowej Straży Rybackiej 
Odpowiedź  
Będziemy starali się pracować nad zwiększeniem efektywności pracy etatowej Okręgowej Straży 
Rybackiej . 
 
3. Rzetelne i zgodne z prawdą przedstawienie raportu z działalności SSR. 
Odpowiedź  
Przedstawiany raport z działalności SSRyb pochodzi w 100%  z informacji przekazanych przez 
Komendantów SSRyb do Biura ZO działu Ochrony Wód. 
Rzetelność i zgodność z prawdą jest więc uzależniona od w/w osób. 
4. Utworzyć bazę i wymiany informacji dla komendantów SSR okręgu lubelskiego 
Odpowiedź 
 W związku z ochroną danych osobowych RODO nie możemy w chwili obecnej przekazywać 
Komendantom SSRyb danych osób ukaranych. Przepisy działają w tym przypadku w obie strony czyli 
strażnik SSRyb nie może przekazać do Kołowych Sądów Koleżeńskich danych zatrzymanego. W 
związku z nowelizacją Ustawy o Ochronie Danych Osobowych ,przetwarzanych w związku z 
zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości utrudniona jest także praca  Sądów Koleżeńskich PZW. 
Sprawa została skierowana do odpowiedniego Ministerstwa. Zarząd Okręgu czeka na informacje od 
Zarządu Głównego w tej sprawie.  

 

KOMISJA ORGANIZACYJNA 

Koło Baranów  
1. Podtrzymywanie publikacji wniosków  do ZO  z Walnych Zebrań wszystkich kół na stornie 
internetowej  
Odpowiedź  
Wszystkie wnioski i odpowiedzi na nie po przekazaniu z komisji problemowych umieszczane 
są na stronie internetowej w zakładce z uchwałami być może trzeba utworzyć nową zakładkę 
aby można było je szybciej odnaleźć. 
Wnioski i odpowiedzi za 2018 rok będą przesłane do kół w formie papierowej. 
Koło Politechnika 
2. Wnioskują o sprowadzenie proporcy z godłem i barwach PZW dla poszczególnych kół. 
Odpowiedź  
Proporce PZW jeżeli koła takowych potrzebuje można zamówić w ZG na życzenie koła która 
zostanie kosztami zakupu takich proporców obciążone 
Jeżeli koła chce mieć  proporce z logiem koła to zamawia je na własny koszt  
Koło AZOTY 
3. Wniosek o przyznanie odznaczeń za 2018 w roku 2019 razem z bieżącymi 
Odpowiedź  
Koła może otrzymać nie wykorzystane w roku poprzednim odznaczenia jako nadprogramowe 
jeżeli z przyznanej puli zostaną wolne  



Odznaczenia zostaną przyznane na nowych zasadach. 

Koło Haczyk 
1. Wnioski z walnych zebrań kół i odpowiedzi na nie powinny być publikowane w  sposób bardziej 
czytelny  
Odpowiedź  
Wszystkie uchwały, których załączniki pozwalają na publikację tz. Nie zawierają danych 
wrażliwych lub finansowych, a jedynie pełnia rolę regulującą wewnętrzne sprawy okręgu np. 
regulaminy  są publikowane razem z uchwałami lub umieszczane na stronie internetowej w 
zakładkach, których dotyczą  

2.  Zwiększenie publikacji ważniejszych informacji z kół na stronie głównej www.pzw.lublin 
Odpowiedź  
Informacje z kół umieszczone na stronie internetowej są przenoszone przez administratora 
na stronę główną ZO na bieżąco, jeżeli jest do umieszczenia jakaś pilna informacja zawsze 
administrator wyznaczony przez koło może napisać maila na adres admin@pzwlublin.pl z 
prośbą o szybsze umieszczenie umieszczenie na stronie ZO 

3. Publikacja uchwał Prezydium i ZO PZW Lublin do 30 dni od zebrania na stronie www.pzw.lublin 

Odpowiedź  
Uchwały Prezydium jak i uchwały Zarządu umieszczane są na stronie internetowej zawsze po 
uzyskaniu pod nimi podpisów członków zarządu tj. Prezesa, Skarbnika, Sekretarza, 
Wiceprezesa DS. Sportu. 

4. Publikować uchwały Prezydium i ZO PZW Lublin wraz z załącznikami o których jest mowa w 
uchwale 
 Odpowiedź  
 Wszystkie głosowania na posiedzeniach prezydium i zarządu głosowane jawnie za 
podniesieniem ręki wyjątkiem są głosowania tajne, które są stosowane po uprzednim 
głosowaniu jawnym Wyniki głosowań umieszczane są pod uchwałą gdzie są podane ilości ile 
głosów była za ile przeciw oraz ile się wstrzymało. W jawnym głosowaniu została 
przegłosowana uchwała o nie prowadzeniu głosowań imiennych. 


