
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 15 października 2015 roku 

 
Na początek Prezes, Waldemar Gozdek, poinformował o spotkaniu przedstawicieli czterech 

Okręgów, które w bieżącym roku miały wspólne zezwolenie, czyli siedleckiego, białostockiego, bialsko – 
podlaskiego i lubelskiego. Zasady wspólnego zezwolenia zostaną utrzymane, uzgodniono propozycje 
wysokości składki w poszczególnych Okręgach. Według informacji z innych Okręgów wszystkie 
porozumienia z roku 2015-tego zostają utrzymane w mocy. Na dzień dzisiejszy brak szczegółowych ustaleń 
z Okręgiem PZW w Radomiu, ale wstępnie wiadomo, że nic nie powinno się zmienić w stosunku do 
bieżącego roku. Na początku listopada odbędzie się kolejna rozprawa ws. wspólnego użytkowania obwodu 
Bug nr 5. Zarząd Okręgu Mazowieckiego podtrzymuje stanowisko o braku porozumień.  

Spotkanie przedstawicieli Okręgów tzw. „Ściany Wschodniej” do tej pory nie odbyło się. Okręg 
PZW w Krośnie deklaruje, że zorganizuje to spotkanie w późniejszym terminie. 

Prezes poinformował członków Prezydium o kolejnych perturbacjach dotyczących zmian w statucie 
PZW. W dniach 28-29 września odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem Prezesów Zarządów 
Okręgów w Spale. Po wielogodzinnej dyskusji powołano nową Komisję ds. Zmian w Statucie PZW. 
Komisja ma opracować kolejny projekt, oparty na propozycjach, które wpłynęły z Okręgów do końca 
listopada b.r. Wobec powyższego wydaje się mało prawdopodobnym, by udało się zwołać Nadzwyczajny 
Zjazd Delegatów Krajowych jeszcze w tym roku.  

Prezes poinformował o stanie liczebnym Okręgu. Na koniec września b.r. Okręg liczy 7913 
członków, a więc do założonego planu brakuje 87 członków. Warto zauważyć, że składkę okręgową wniosło 
około 7500 członków, co świadczy o tym, że część wędkarzy pozostało członkami naszego Okręgu tylko z 
powodów lojalnościowych. Ta tendencja powoduje ubytek wpływów do budżetu Okręgu. W skali całego 
PZW ubyło około 5% członków w stosunku do roku minionego.  

Do biura Okręgu wpłynęło pismo Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki o chęci przekazania w 
dzierżawę naszemu Okręgowi nieruchomości, na której zlokalizowana jest siedziba Koła Nr 13. Powodem 
takiej decyzji jest zaangażowanie Okręgu w utrzymanie właściwego stanu technicznego tego budynku. 
Burmistrz prosi o odniesienie się do propozycji, by można było poddać ją pod obrady Rady Miasta. 
Przedmiotowa nieruchomość to ok. 1100 m2 gruntu oraz budynek, w którym mieści się siedziba Koła oraz 
siedziba PTTK. Burmistrz sugeruje, by pozwolić dotychczasowemu dzierżawcy, tj. PTTK, na dalsze 
zajmowanie pomieszczeń w budynku. Gdyby nieruchomość została wydzierżawiona naszemu Okręgowi, 
można by zlokalizować siedziby wszystkich trzech, mińskich, Kół w tym budynku. Ostatecznie Prezydium 
podjęło decyzję o chęci zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres 20 lat. 

W dniu 5 października Zarząd oraz Prezes Koła Nr 8 w Łosicach złożyli rezygnację z pełnionych 
funkcji. Powodem tej decyzji była secesja dużej grupy młodych wędkarzy, którzy podjęli działania w 
kierunku utworzenia drugiego Koła. Po mediacjach, podjętych przez Prezesa, Waldemara Gozdka, zapadła 
decyzja o dymisji całego Zarządu Koła wraz z Prezesem i zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Członków Koła Nr 8 w celu wybrania nowego Prezesa i nowego składu Zarządu. Prezydium 
podjęło decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła Nr 8 w Łosicach w 
celu przyjęcia dymisji Prezesa i członków Zarządu Koła oraz wyboru nowego Prezesa i członków Zarządu 
Koła w dniu 15 listopada b.r.  

Do biura Okręgu wpłynął wniosek o nadanie tytułu Instruktora Wędkarstwa Młodzieżowego Koledze 
Dariuszowi Bieniakowi z Koła Nr 34 „EKO” w Siedlcach. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez 
Komisję ds. Dzieci i Młodzieży. Prezydium podejmuje jednomyślnie decyzję pozytywną.  

Kolejny temat posiedzenia, to zmiany w zezwoleniach na połów ryb na rok 2016.  
Sekretarz, Bartosz Mikulski, zaproponował ograniczenie stosowania niektórych przynęt w okresie od 1 
stycznia do 30 kwietnia. Po bardzo burzliwej dyskusji Prezydium podjęło Uchwałę Nr 22 na ten temat. 
Następna, zaproponowana przez Sekretarza zmiana, to zaostrzenie górnych wymiarów ochronnych dla 
drapieżników na naszych wodach. Sugestia dotyczy obniżenia wymiaru ochronnego dla szczupaka do 90 cm 
i dla sandacza do 80 cm. Prezydium przychyliło się do tej propozycji.  

Koło Nr 11 w Żelechowie zwraca się z prośbą o zmianę regulaminu łowiska. Prosi o zaostrzenie 
wymiaru ochronnego lina do 30 cm i o wprowadzenie limitu dobowego połowu karasia łącznie z innymi 
gatunkami ryb na poziomie 10 sztuk. Prezydium podjęło w tej sprawie Uchwałę Nr 24.  

Zarząd Koła Nr 19 w Garwolinie prosi o zmianę regulaminu łowiska „Zalew Garwoliński”. 
Proponowane zmiany to limit dobowy połowu: karasia pospolitego i srebrzystego - 5 sztuk łącznie, pstrąga 
tęczowego - 1 sztuka, leszcza – 3 sztuki. Podniesienie wymiaru ochronnego leszcza do 30 cm. Prezydium 
przychyliło Siudo wniosku. 
 
 



 
 

Zgłoszony do akceptacji został również nowy regulamin łowiska „Podzamcze”. Prezydium, po drobnych 
poprawkach, akceptuje ten regulamin. 

Prezes poddał pod dyskusję temat realizacji kalendarzy okolicznościowych, związanych z jubileuszem 
istnienia Okręgu PZW w Siedlcach. Prezydium zdecydowało o realizacji tego pomysłu. 

Komisja Rewizyjna Okręgu skontrolowała Koła, które nie spełniają warunku 40 członków na dzień 30 
września. Zarządy tych Kół podjęły decyzję o połączeniu z innymi na tym samym terenie. Prezesi zostaną 
zaproszeni na kolejne posiedzenie Prezydium, w dniu 5 listopada, w celu wyjaśnienia sytuacji 
członkowskiej. 
 
Prezes, Waldemar Gozdek, podziękował wszystkim za uczestnictwo i zakończył posiedzenie Prezydium 
Zarządu Okręgu. 
 
 
         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


