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KOMUNIKAT Z CZWARTEGO POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 

w dniu 24 listopada 2013 roku 

 

Tym razem nietypowo, bo w niedzielę, 24-go listopada członkowie Zarządu Okręgu oraz 

zaproszeni goście spotkali się w sali konferencyjnej ARIMR przy ul. Kazimierzowskiej. 

Posiedzenie poprowadził Prezes Waldemar Gozdek. Po zatwierdzeniu porządku obrad 

wręczone zostały odznaczenia związkowe. Zaproszony gość, Skarbnik ZG PZW, Zbigniew 

Sadowski, wręczył odznakę „Honorowy Członek Polskiego Związku Wędkarskiego” koledze 

Bolesławowi Odziemczykowi. W dalszej kolejności zostały wręczone odznaki: „Złota z Wieńcami” 

dla kolegi Janusza Piskulaka, „Złota” dla trzech kolegów, i „Srebrna” dla 14-tu kolegów. Po tej 

sympatycznej ceremonii rozpoczęło się właściwe posiedzenie.  

Kapitan Sportowy, kolega Mirosław Jarosławski, przedstawił szczegółowe sprawozdanie z 

działalności sportowej w roku 2013. Następnie Wiceprezes, Jerzy Szczęśniak, podziękował 

członkom Kapitanatu Sportowego za sprawną organizację sportu w bieżącym roku i poinformował 

o możliwościach organizacyjnych spławikowych zawodów Grand Prix Polski w kategorii U14 i 

U18 na terenie Zalewu w Węgrowie. Władze samorządowe Węgrowa przyjęły inicjatywę z dużą 

przychylnością oferując również wsparcie finansowe dla imprezy. W dalszej części Kapitan 

Sportowy podziękował współorganizatorom i sędziom biorącym udział w zawodach  okręgowych. 

Zostały wręczone symboliczne podziękowania Kołom i Klubom za organizację zawodów 

okręgowych. Na wniosek Okręgowego Kapitanatu Sportowego zostały wręczone medale „Za 

zasługi dla wędkarstwa” kolegom Bogusławowi Korzeniewskiemu oraz koledze Sylwestrowi 

Dawidziakowi. 

Kolejnym, bardzo ważnym, punktem było przedstawienie propozycji okręgowych składek 

członkowskich na przyszły rok przez Skarbnika Okręgu, kolegę Kazimierza Białasa. Istotne zmiany 

w stosunku do roku 2013 to wysokość składki podstawowej na poziomie 104,- zł, rezygnacja ze 

składki ulgowej 85,- zł, rezygnacja ze składki uzupełniającej trollingowej w związku z 

wprowadzeniem zakazu stosowania tej metody oraz wprowadzenie dodatkowej składki 

uzupełniającej 10,- zł przy braku zwrotu rejestru połowów za rok poprzedni. Po krótkiej dyskusji 

uchwalono wysokość składek na rok 2014, niebawem uchwała zostanie opublikowana na stronie 

internetowej. 

Wiceprezes, Jerzy Szczęśniak, przekazał podstawowe informacje na temat organizacji 

walnych zgromadzeń sprawozdawczych w Kołach. Zwrócił uwagę na szczególnie ważną sprawę, 

którą jest właściwe zawiadomienie członków oraz sposób zaprotokołowania zgromadzenia. 

Dalej Prezes, Waldemar Gozdek, omówił uchwały XXX-go Krajowego Zjazdu Delegatów 

Okręgów PZW, której tekst został załączony do zaproszenia na posiedzenie. Delegaci zdecydowali 

o najważniejszych kierunkach rozwoju związku. Nacisk został położony na pracę z młodzieżą, na 

poprawę polityki informacyjnej, w tym lepsze wykorzystanie komunikacji z członkami drogą 

internetową. Ważną decyzją jest zobowiązanie dla Zarządu Głównego do stworzenia centralnej, 

cyfrowej bazy danych o wędkarzach. Prezes przedstawił również krótką informację o wynikach 

wyborów do władz krajowych. W dyskusji na temat uchwał zjazdowych wziął również udział 

kolega Zbigniew Sadowski. 

 Następnie Sekretarz, Bartosz Mikulski, przedstawił sprawozdanie z realizacji wniosków 

zawartych w Uchwale XI-go Zjazdu Delegatów Kół Okręgu PZW w Siedlcach. Wynika z niego, że 

większość wniosków została zrealizowana, włącznie z najbardziej palącym problemem jednostek 

udziału w funduszach Pioneer, które udało się spieniężyć. 

 W dalszej części Kolega Stanisław Jakubik przedstawił informację o zarybieniach wód 

okręgu siedleckiego w roku 2013-tym. Kolega Rafał Kuczborski, Dyrektor Biura ZO, 

poinformował, że zakończono niemal wszystkie zarybienia, szczegółowe sprawozdanie zostanie 

przedstawione na następnym posiedzeniu zarządu. 

 Kolejny, ważny temat to wprowadzenie nowych wymiarów ochronnych na naszych wodach. 

Sekretarz, Bartosz Mikulski, odczytał Uchwałę Nr 3 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach 

z dnia 14.11.2013 r. w sprawie ustalenia wymiarów ochronnych niektórych gatunków ryb na 

wodach okręgu siedleckiego. Członkowie zarządu jednomyślnie zatwierdzili tę uchwałę. Informacja 

o nowych wymiarach znajdzie się w zezwoleniu na rok 2014-ty. 



 2 

Następnym tematem był stan negocjacji na temat porozumień międzyokręgowych. W chwili 

obecnej obowiązuje wspólne zezwolenie na wędkowanie w okręgach: Siedlce, Biała Podlaska, 

Białystok, Lublin. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane na okres obecnej kadencji 

zarządów, czyli do końca 2016 roku. Okręgi należące do nieformalnego porozumienia tzw. „Ściany 

Wschodniej” zobowiązały się do wzajemnego, nieodpłatnego udostępniania swoich wód 

ogólnodostępnych. Zezwolenia na wędkowanie w wodach tych okręgów będą dostępne w biurze 

ZO nieodpłatnie. Dopłaty wymagały będą łowiska, na których opłaty dodatkowe wnoszą wędkarze 

okręgów macierzystych (zbiorniki, łowiska specjalne, wody górskie) w wysokości obowiązującej w 

danym okręgu. Do biura zarządu wpłynęło kilka wniosków o porozumienie z Okręgów w Łodzi, w 

Częstochowie, w Piotrkowie Trybunalskim, w Wałbrzychu, w Legnicy,  w Skierniewicach. W 

ramach dyskusji Zarząd Okręgu podjął decyzję o podpisaniu porozumień z w/w okręgami na 

zasadzie sprzedaży zezwoleń w opcji okręgowej składki ulgowej 50%. Największym problemem 

jest brak porozumienia z okręgiem mazowieckim, który oficjalnie odmówił jego podpisania. W 

najbliższych dniach będą trwały dalsze negocjacje członków Prezydium naszego okręgu z ZO w 

Warszawie w sprawie udostępnienia wód mazowieckich naszym wędkarzom.  

Na koniec zebrani zajęli się sprawami różnymi. Księgowa Okręgu, Elżbieta Bierdzińska,  

przedstawiła informację na temat sposobu przygotowania preliminarzy budżetowych Kół. 

Przypomniała o konieczności złożenia preliminarzy najpóźniej do dnia 13 grudnia każdego roku 

zgodnie z Uchwałą Nr 221 Zarządu Głównego. Poinformowała o przewidywanym w najbliższym 

czasie szkoleniu dla Skarbników Kół. Dalej Zarząd zaakceptował kilka wniosków z Kół o  

refundacje i dofinansowania oraz o zmiany w regulaminach łowisk w Węgrowie i Garwolinie. 

Prezesa Koła w Sobieniach Jeziorach wyjaśnił stan prawny gruntów nad Jeziorem Piwonińskim, na 

których koło wyremontowało i wybudowało kilka urządzeń rekreacyjnych. Po zawarciu umowy 

dzierżawy na grunt ZO rozpatrzy prośbę o dofinansowanie tego projektu. Na zakończenie Prezes 

Koła Nr 13 w Mińsku Mazowieckim wyjaśnił incydent związany ze Spinningowymi Mistrzostwami 

Koła, które zostały rozegrane bez zachowania warunków Regulaminu Sportu Kwalifikowanego 

PZW w zakresie wypuszczania złowionych ryb. Zarząd Okręgu przyjął do wiadomości powyższe 

wyjaśnienia i odstąpił od skierowania wniosku o ukaranie sędziego głównego zawodów do OSK 

jednocześnie upominając odpowiedzialnych za zaistniały stan rzeczy.   

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

 

 

         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


