
Wnioski do komisji odznaki i organizacyjnej 

 

1. wniosek o dodatkowe odznaki z okazji 40 - lecia koła – Politechnika Lublin 

Odp. Zarząd Okręgu na dzień dzisiejszy nie posiada dodatkowych limitów odznak 

przyznawanych ze względu na jubileusz koła. Od kilku lat odznaki są rozdysponowywane na 

podstawie faktycznej ilości członków PZW w kole. Ponieważ limit odznak jaki ZO otrzymuje z 

Zarządu Głównego, jest to iloczyn współczynnika 2,7  i ilości wszystkich członków PZW w 

Okręgu, to oparcie matematyczne przyznawania odznaczeń dla poszczególnych kół ma swoje 

uzasadnienie. Regulamin przyznawania odznak został zatwierdzony przez ZO ale komisja 

odznak w 2016 roku będzie wnioskować aby ten regulamin modyfikować. Koła do 150 

członków 1 odznaka co trzy lata, od 151 do 249 członków – 1 odznaka co 2 lata, 250 do 699 

członków 1 odznaka co 1 rok, od 700 członków wzwyż – dwa odznaczenia rocznie. Nie 

wszystkie koła korzystają z przyznanego im limitu. W takim przypadku odznaczenia są 

przyznawane na podstawie wniosków złożonych przez Zarząd Okręgu, Okręgową Komisję 

Rewizyjną, Okręgowy Sąd Koleżeński oraz komisje problemowe. Wnioski te rozpatrywane są 

podczas posiedzenia Zarządu Okręgu. 

2. z okazji 25lecia koła przyznanie odznaki poza limitem – Wilków 

Odp.  Jak wyżej 

3. wniosek o udostępnienie wszystkich uchwał i sprawozdań z prac ZO Lublin w Internecie – 

Lublin Kolejarz 

Odp. Zarząd Okręgu w 2014 roku wydał biuletyn, w którym publikowane były wszystkie 

uchwały. W 2015 roku podjęliśmy próbę publikacji wszystkich uchwał w Internecie. Ponieważ 

żądania kilku wędkarzy publikacji uchwał wraz ze wszystkimi załącznikami nasiliły się a w 

jednym przypadku skarga na Zarząd Okręgu została wysłana do Zarządu Głównego, 

zwróciliśmy się do ZG o interpretacje przepisów dotyczących publikowania uchwał ZO na 

stronach internetowych.  W odpowiedzi otrzymaliśmy treść uchwały Prezydium ZG  nr 97 z 

dnia 25 stycznia 2013 roku, której do tej pory nikt nie zmienił i jest ona obowiązująca. Zarząd 

Okręgu publikuje tylko te uchwały, które posiadają w swoim zapisie stwierdzenie „ Uchwała 

przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwała Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia 25.01.2013 r”. 

Na podstawie § 2 ust 1 tej uchwały dostęp do publikowanych uchwał ogranicza się dla 

zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników portali związkowych na zasadach ustalonych 

w przepisach technicznych opracowanych przez administratorów portali. § 3 tej uchwały 

zobowiązuje biuro Zarządu Głównego PZW do zlecenia i wdrożenia programu prezentacji 

uchwał ZG.  

4. ostateczny termin zawierania porozumień międzyokręgowych październik każdego roku  - 

Stężyca 

Odp.  Wniosek trudny do zrealizowania, gdyż o podpisanym porozumieniu decydują dwie 

strony umawiające się. Zasadą naszą było podpisywanie porozumień na całą kadencję. Nie ze 

wszystkimi partnerami taka umowa jest możliwa. Z naszej strony zawsze jesteśmy gotowi do 

zawarcia porozumienia w miesiącu wrześniu /wtedy ZO decyduje o wysokości składek a 

niejednokrotnie fakt wielkości składek ma istotne znaczenie przy podpisaniu porozumienia/. 

Taki sztywny zapis w związku z tym  nie jest możliwy, a zawarte porozumienie może być 

wypowiedziane w każdej chwili tak jak to ostatnie z ZO PZW w Rzeszowie. Co prawda w 2015 



roku na wodach Okręgu Rzeszów wędkowało 5 naszych członków, ale faktem jest że takie 

porozumienie zostało zerwane. 

5. opublikowanie treści uchwały stanowiącej o zasadach wyznaczania opiekunów kół (raczej 

obsługujących walne zgromadzenia ) oraz ich prawach i obowiązkach – Stężyca 

Odp.  Na sierpniowym Prezydium Zarządu Okręgu omawiane są przygotowania do kampanii 

sprawozdawczej w Okręgu. Sekretarz ZO dostaje polecenie stworzenia harmonogramu 

Walnych Zebrań wraz z obsługą tych zebrań.  Obsługującymi są zazwyczaj opiekunowie  kół, 

którzy na stałe współpracują z tymi kołami i są wyznaczani tam od kilkunastu lat. Na 

posiedzeniu ZO we wrześniu, jest zatwierdzany harmonogram zebrań i wtedy jest możliwość 

zmiany terminu lub obsługującego. Wtedy najczęściej dochodzi do roszad i mogą nastąpić 

zmiany obsługującego.  

6. anulowanie uchwał walnego zgromadzenia w Bełżycach, dotyczących wyboru prezesa i 

rozszerzenia składu zarządu, nakazanie zarządowi tego koła zwołania nadzwyczajnego 

walnego zgromadzenia w sprawie wyboru prezesa koła ( i ZG) – Stężyca 

Odp. Wniosek bezzasadny i bardzo niegrzeczny. Co ma Walne Zgromadzenie Członków Koła 

PZW w Stężycy do Koła Bełżyce 

 

7. doprowadzenie do uruchomienia elektronicznej korespondencji na linii okręg – koła i 

pomiędzy kołami – Stężyca 

Odp. Jest to kierunek działań Zarządu Okręgu, ale w obecnym czasie trudny do zrealizowania. 

Obecnie doprowadziliśmy do uruchomienia elektronicznej korespondencji pomiędzy 

członkami Zarządu Okręgu a Biurem Zarządu Okręgu. Jednak i w tym przypadku nie dotyczy 

to wszystkich członków ZO. Zorganizowanie takiej poczty w 70 kołach będzie na razie nie 

możliwe chociażby ze względu na dostęp do Internetu i umiejętność korzystania z 

komputera. 

 

8. przesłanie ZK PZW w Stężycy kopii wszystkich dokumentów związanych z podjęciem przez ZO 

uchwały unieważniającej zeszłoroczne uchwały walnego zgromadzenia członków koła PZW w 

tym w szczególności: uchwały prezydium ZO z danymi kto i jak głosował, uchwały plenum 

(której nigdy nie przesłano) z imiennymi wynikami głosowania, informacji kto spośród 

członków prezydium zgłosił wniosek w sprawie uchylenia uchwały zgromadzenia – Stężyca 

Odp. Zarząd Okręgu to nie Sejm, gdzie każdy głos imiennie zapisany jest przy uchwalanych 

ustawach. Każdy temat jest omawiany i na końcu formułowana jest uchwała. Zazwyczaj 

formułuje ją sekretarz ZO. Głosują członkowie ZO. Dla Zarządu Okręgu nie miało to żadnego 

znaczenia. W ramach nadzoru nad kołami, Zarząd Okręgu miał takie uprawnienia i z tych 

uprawnień skorzystał.  

9. gotowość do zorganizowania protestu pod ratuszem przeciwko dyskryminacji wędkarzy w 

dostępie do Zalewu Zemborzyckiego – Lublin Bystrzyca 

Odp. Każdy wędkarz, któremu na sercu leży wsparcie dla działań  w dostępie do Zalewu 

Zemborzyckiego poprze ten wniosek. Proponujemy jednak aby do tych działań nie włączać 

Zarządu Okręgu. Ze względów „politycznych „ Związku, ZO nie powinien angażować się do 

takich protestów, zwłaszcza, że nadal  nie mamy odpowiedzi na nasz sprzeciw dotyczący 

odpłatności za korzystanie z dóbr Zalewu Zemborzyckiego 

10. podtrzymanie publikacji wniosków do ZO z walnych zebrań wszystkich kół – Lublin Haczyk 

Odp. Jak wyżej 


