
                                                      Komisja Ochrony Wód 
 
Odpowiedzi na wnioski podjęte na Walnych Zebraniach sprawozdawczych Członków Kół Okręgu                                                                                                                 

PZW   Lublin, za okres sprawozdawczy roku 2014. 
 
- Reorganizacja pracy Straży Rybackiej 
*W ramach realizacji tak sformowanego wniosku Komisja widzi konieczność i  podejmuje starania 

,o uporządkowanie  desygnowanie i  uzupełnienie w konsultacji z poszczególnymi Powiatami 
osób kierujących pracą Straży we wszystkich Powiatach. Komisja podejmuje próbę 
ujednolicenia i wdrożenia jako obowiązującego jednolitego regulaminu pracy SSRyb. Komisja 
jednocześnie zaleca wszystkim grupom terenowym Społecznej Straży Rybackiej, 
zewidencjonowanie Strażników nieaktywnych , już nie pracujących ,czy nie spełniających 
wymogów  i po otrzymaniu potwierdzenia rezygnacji , zwrot znaków i legitymacji. 

Komisja także dla poprawności i zgodności pracy Strażników z wymogami prawnymi, oraz 
zasadami regulaminu i dobrze pojętej etyki organizować będzie szkolenia okresowe, także 
szkolenia dla nowo wstępujących funkcjonariuszy SSRyb, z udziałem Państwowej Straży 
Rybackiej. 

 
- Zorganizowanie kursu samoobrony dla Straży Rybackiej. 
*Komisja nie widzi możliwości realizacji takiego wniosku w najbliższym czasie gdyż w planie i 

działaniach budżetowych Okręgu nie zostały przewidziane środki na taki cel. Jednocześnie 
Komisja  przedstawi ZO i zaproponuje poszukiwanie środków ,w ramach zadań realizowanych 
ze środków Unijnych. 

 
- Zwiększenie ochrony wód zbiornika Dratów. 
*Plany pracy Straży etatowej ZO uwzględnią wniosek, Komisja zwróci się także do grup 

terenowych SSRyb o objęcie zwiększoną  uwagą zbiornika Dratów , zwłaszcza w okresie 
remontu i zmniejszonej w tym czasie obecności wędkarzy. 

 
- Utworzenie bazy danych osób (członków) ukaranych. 
*Ze względu na prawną ochronę danych oraz istniejące w tym zakresie przepisy, utworzenie takiej 

bazy wymaga analizy prawniczej , decyzji i uchwał w tym zakresie  przez Zarząd główny, Zarząd 
Okręgu, oraz utworzenia   innych specyficznych  warunków ,stworzenia  dostępu korzystania i 
zarządzania. Komisja popiera potrzebę istnienia takiej bazy, dążąc do szybkiego wdrożenia 
takiego rozwiązania zwrócimy się do naszych członków ZG, a także Delegatów o wywieranie 
nacisku na forum władz centralnych o przyspieszanie prac nad platformą ewidencyjną. 

 
-Większa ochrona wód zbiornika Majdan Zahorodyński. 
*Plany pracy Straży etatowej uwzględnią wniosek, Komisja zwróci się także do grup terenowych 

SSRyb o objęcie zwiększoną uwagą zbiornika Majdan Zahorodyński, szczególnie w aspekcie 
ogromnego wędkarskiego zainteresowania i korzystania z możliwości organizowania na nim 
wielu sportowych imprez, przez wiele Kół. 

 
- Udostępnić wjazd dla jednego samochodu SSRyb nad Zalew Zemborzycki.  
*Komisja rozpatrzy możliwości dojazdowe do zbiornika podczas akcji i w razie braku takiego 

dojazdu zwróci się do ZO o stworzenie takich możliwości. 
 
 
 
                                                                                               Z upoważnienia Komisji Ochrony Wód 
                                                                                                               Przewodniczący Komisji 
            Stanisław Juchniewicz. 


