
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 11 lutego 2016 roku 

 
Posiedzenie otworzył Prezes Waldemar Gozdek, przedstawił porządek spotkania, który został przyjęty bez 
zastrzeżeń. 
Rozpoczął Wiceprezes, Stanisław Jakubik, przedstawiając sprawozdanie z działalności SSR w minionym 
roku. Generalnie, ilość kontroli była nieco mniejsza niż w roku 2014-tym (2.324 w 2014 r., 2.130 w 2015 r.), 
znacząco ubyło strażników (ponad 40), rozwiązały się 2 grupy terenowe. Co znamienne, zdecydowanie 
spadła liczba ukaranych wędkarzy, co świadczy o wzroście świadomości prawnej wśród naszych członków. 
Zarząd prosi o przekazywanie informacji o wykroczeniach członków PZW do rozpatrzenia przez Sądy 
Koleżeńskie. Sprawozdanie z działalności SSR przyjęto jednomyślnie 

W dalszej kolejności Skarbnik Okręgu, Kazimierz Białas, przybliżył niektóre, istotne elementy 
sprawozdania i podsumował wynik końcowy Okręgu. Faktyczne dochody w roku 2015-tym wyniosły 
1.308.651,86 zł, zaś wydatkowano 1.188.538,91 zł. Ostatecznie wynik finansowy minionego roku zamknął 
się kwotą 120.112,95 na plus. Kwota ta zostanie przeznaczona na cele statutowe w roku bieżącym. Różnica 
wynikła z większej niż założona liczby członków oraz z niższych niż założone wydatków Biura Okręgu i 
wydatku z funduszu płac. Skarbnik rekomenduje przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu w 
przedstawionym kształcie. Ostatecznie Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania i 
jednogłośnie je zatwierdził. 
Kolejnym punktem było przedstawienie założeń budżetowych na rok 2016. Budżet został zaplanowany przy 
założeniu 8.000 członków Okręgu w bieżącym roku. Prezes wyjaśnił podstawowe założenia i konsekwencje 
budżetu, który zakłada dodatni wynik finansowy bez sięgania do zasobów pozostałych z lat ubiegłych. 
Planowane przychody to 1.254.348,00 zł, zaś wydatki to 1.253.587,44 zł. Zarząd podjął kolejny raz dyskusję 
na temat obchodów 40-lecia istnienia Okręgu. Ostatecznie podtrzymana została decyzja o symbolicznej 
produkcji pamiątkowego folderu i zaniechaniu organizacji jubileuszu, ze względu na ogromne koszty takiej 
imprezy, rzędu 50-60 tys. zł. Zarząd Okręgu jednogłośnie zaakceptował projekt budżetu na rok 2016. 

Następnie Zarząd zaakceptował ostatnie uchwały Prezydium ZO. 
Kolejnym punktem była akceptacja refundacji dla Kół: 8 w Łosicach, 14 w Sobolewie i 48 „Refleks” 

w Siedlcach. Podjęto również uchwałę o zmianie składu Komisji Egzaminacyjnej przy Kole Nr 42 w 
Sokołowie Podlaskim. W dalszej części posiedzenia Zarząd przyjął zmiany w regulaminie łowiska Godzisz, 
zmiany w zasadach gospodarki kasowej Kół oraz w Regulaminie Organizacyjnym Biura ZO. Uchwalona 
została zmiana zasad refundacji kosztów dojazdu skarbników Kół do Biura Okręgu. Zmiana polega na 
wprowadzeniu nakazu dokonania rozliczenia finansowo – rzeczowego w celu uzyskania refundacji. 
Refundowany dojazd musi być uzasadniony. 

Kapitan Sportowy, Mirosław Jarosławski, poinformował o przeprowadzonych szkoleniach dla 
sędziów wędkarskich. W dwóch, wyznaczonych terminach, nie stawiło się na szkolenie 44 spośród 75 
sędziów. Kolega Bogdan Korzeniewski, Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego Okręgu, poinformował o  
wytycznych Głównego KS. Zgodnie z nimi sędziom klasy podstawowej, którzy nie poddali się weryfikacji, 
należy odebrać licencje, zaś sędziom klasy okręgowej należy obniżyć klasę do podstawowej. Według GKS 
uchwałę w tej sprawie powinien podjąć Zarząd Okręgu. Wzbudziło to poważne wątpliwości członków 
Zarządu. Zarząd delegował Kapitana Sportowego do wydawania licencji i wobec powyższego nie czuje się 
kompetentny do ich odbierania, czy obniżania klasy sędziowskiej. Członkowie Zarządu odrzucili wniosek 
Przewodniczącego Kolegium Sędziowskiego Okręgu w tej sprawie. Jednocześnie Zarząd obliguje Kapitana 
Sportowego do wystosowania informacji dla wszystkich Zarządów Kół o konieczności zapewnienia 
sędziowania oraz organizacji zawodów klasy mistrzowskiej zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu PZW. 

Następnie Skarbnik ZO, Kazimierz Białas, zwrócił uwagę na problem wydawania nieodpłatnych 
zezwoleń dla członków uczestników i członków honorowych. Obowiązek wydawania tych zezwoleń leży po 
stronie Okręgu, Skarbnicy Kół nie mają obowiązku ich wydawania. 

Rzecznik Dyscyplinarny, Krzysztof Głowienko, poinformował o prowadzonych postępowaniach 
dyscyplinarnych. Sprawa byłych członków ZK Nr 8 w Łosicach została przekazana do Sądu Koleżeńskiego 
z wnioskiem o ukaranie karą nagany w związku z niestosowaniem się do dyscypliny budżetowej i 
dokonaniem zbędnych wydatków. Akta sprawy byłego Prezesa Koła zostały przesłane do Rzecznika 
Dyscyplinarnego ZG PZW, który jest kompetentny do rozpatrzenia sprawy członka ZO. Postępowanie 
wobec Pana Tomasza Bieńko, Skarbnika Koła Nr 16 w Sobieniach Jeziorach, w związku z zaborem mienia 
o wartości 13.000,- zł jest w fazie końcowej. Rzecznik skieruje wniosek do Sądu Koleżeńskiego o ukaranie 
wykluczeniem z grona członków PZW. Podobnie wygląda sprawa Pana Piotra Paczuskiego, Skarbnika Koła 
Nr 42 w Sokołowie Podlaskim, oskarżonego o zabór mienia wartości 9.940,- zł. W najbliższych dniach 
zostanie skierowany wniosek do Sądu Koleżeńskiego o ukaranie wykluczeniem z grona członków PZW. 



Sekretarz poinformował o błędzie w terminarzu posiedzeń ZO. Posiedzenie z udziałem Prezesów Kół 
zostało zaplanowane na czwartek, 14 kwietnia, zamiast na niedzielę 17 kwietnia. Z tego błędu wyniknął plan 
zawodów o Puchar Prezesa ZO w dniu 17 kwietnia. Wobec powyższego Sekretarz zaproponował zmianę 
terminu posiedzenia ZO na niedzielę 10 kwietnia. Zarząd jednomyślnie zatwierdził propozycję. 

Ostatnim punktem posiedzenia była dyskusja na temat Podlodowych Mistrzostw Okręgu. W związku 
z aktualnie panującymi warunkami atmosferycznymi istnieje poważne zagrożenie dla ich organizacji. 
Ostatecznie Zarząd Okręgu oddaje decyzję w ręce Kapitanatu Sportowego. Komunikatów w tej sprawie 
należy spodziewać się na stronie internetowej Okręgu. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

 
         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


