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Komunikat 

z posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach  

w dniu 8 listopada 2018 roku. 
 

 Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, kol. Mirosław Jarosławski.

 W związku ze śmiercią Kol. Bolesława Odziemczyka, członka Zarządu Okręgu PZW w 

Siedlcach, minutą ciszy uczczono jego pamięć. 

Następnie Prezes przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Propozycja składki okręgowej na 2019 r. 

2. Informacja o pracy Komisji ds. Młodzieży. 

3. Omówienie tematów na posiedzenie Zarządu. 

4. Sprawy różne.  

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez zastrzeżeń. 

Przewodniczący obrad przedstawił protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu z dnia  

11.10.2018 r. Wobec niewniesienia uwag do przedstawionej treści protokołu, został on jednogłośnie 

zatwierdzony przez Prezydium. 

Ad. 1. 

Kol. Kazimierz Białas - Skarbnik Okręgu, przedstawił propozycję wysokości składki 

okręgowej na 2019 r. Poinformował, że punktem wyjścia jest propozycja podwyższenia wysokości 

składki na ochronę i zagospodarowanie wód o kwotę 6 zł oraz wprowadzenie składki pełnej 

obejmującej wody nizinne oraz wody górskie, w związku z utworzeniem takich wód na rzekach Myśla 

i Moszczona. Propozycję wzrostu składki uzasadnił rosnącymi cenami na rynku, w tym kosztów 

działalności w zakresie zagospodarowania i ochrony wód, na którą to działalność składki te są 

przeznaczane w 100 % swojej wartości. 

Kol. Marcin Sałasiński - Sekretarz ZO PZW w Siedlcach przedstawił pełną informację dot. 

propozycji składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód w 2019 r. 

L.p. Treść Kwota (w zł) 

Składka pełna 

1. Składka pełna (nizinna + kraina pstrąga i lipienia) 170,- 

Składka niepełna 

2. Składka niepełna (nizinna) 116,- 

Składka ulgowa*: 
- młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 

- członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, 

- mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat, 

- kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat. 

3. Składka pełna ulgowa (nizinna + kraina pstrąga i lipienia)* 85,- 

4. Składka niepełna ulgowa (nizinna)* 58,- 

Składka uzupełniająca 

5. Kraina pstrąga i lipienia 54,- 

6. Kraina pstrąga i lipienia ulgowa* 27,- 

7. Kraina pstrąga i lipienia ulgowa – odznaka PZW złota z wieńcami 16,- 

Uwaga: 
1. Członkowie PZW wyróżnieni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami zwolnieni są z wnoszenia składki 

niepełnej członkowskiej (nizinnej) na ochronę i zagospodarowanie wód. 

2. Członkowie uczestnicy zwolnieni są z wnoszenia składek na ochronę i zagospodarowanie wód. 

3. Opłata za egzamin wynosi 20,00 złotych. Z opłaty za egzamin oraz wpisowego zwolniona jest 

młodzież do 16 lat na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. 
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Tabela składek okresowych dla członków PZW 

Okres połowu 
Składka okresowa na ochronę 

i zagospodarowanie wód 
 
 

1-dniowa pełna - (wody nizinne + kraina pstrąga i lipienia) 45,- 

3-dniowa pełna - (wody nizinne + kraina pstrąga i lipienia) 90,- 

7-dniowa pełna - (wody nizinne + kraina pstrąga i lipienia) 135,- 

1-dniowa niepełna - kraina pstrąga i lipienia 25,- 

3-dniowa niepełna - kraina  pstrąga i lipienia 50,- 

7-dniowa niepełna - kraina  pstrąga i lipienia 75,- 

1-dniowa niepełna - wody nizinne 20,- 

3-dniowa niepełna - wody nizinne 40,- 

7-dniowa niepełna - wody nizinne 60,- 

Uwaga: składki okresowe nie podlegają żadnym ulgom. 

 

Tabela opłat okresowych i całorocznych dla niezrzeszonych 

Okres połowu 
Zezwolenie na amatorski połów 

ryb - niezrzeszeni 

1-dniowa pełna - (wody nizinne + kraina pstrąga i lipienia) 85,- 

3-dniowa pełna - (wody nizinne + kraina pstrąga i lipienia) 171,- 

7-dniowa pełna - (wody nizinne + kraina pstrąga i lipienia) 256,- 

1-dniowa niepełna - kraina  pstrąga i lipienia 47,- 

3-dniowa niepełna - kraina  pstrąga i lipienia 95,- 

7-dniowa niepełna - kraina  pstrąga i lipienia 142,- 

1-dniowa niepełna - wody nizinne 38,- 

3-dniowa niepełna - wody nizinne 76,- 

7-dniowa niepełna - wody nizinne 114,- 

całoroczna – pełna (wody nizinne + kraina pstrąga i lipienia) 494,- 

całoroczna – niepełna (wody nizinne) 391,- 

  Członkowie Prezydium ZO PZW w Siedlcach omówili przedstawioną propozycję i skierowali 

ją na najbliższe posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, zaplanowane na dzień 18.11.2018 r. 

Ad. 2. 

  Kol. Krzysztof Lipiec – wiceprezes ds. Młodzieży Okręgu PZW w Siedlcach, przedstawił 

Prezydium ZO sprawozdanie z działalności komisji w 2018 r.  

Ad. 3. 

 Sekretarz ZO - kol. Marcin Sałasiński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach z prezesami Kół Okręgu, zaplanowanego na 18.11.2018 r. 

 Kol. Rafał Kuczborski - dyrektor Biura ZO PZW w Siedlcach poinformował o zmianie zasad 

nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW. Odznaczenia przyznane przez Zarząd 

Główny PZW w 2018 r. zostały przekazane do Kół Okręgu oraz zostaną wręczone na najbliższym 

posiedzeniu ZO PZW. 

Ad. 4. 

Omówiono sprawy dotyczące: porozumień na rok 2019; zmian w zasadach wędkowania w wodach 

Okręgu; powołania komisji przetargowej na remont stawów w Żelechowie; uruchomienia funduszu 

nagród dla pracowników Biura Okręgu; przyjęcia założeń do budżetu Okręgu na 2019 r.; spraw 

własnościowych stawów w gminie Siennica. 

 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Prezes ZO PZW w Siedlcach 

Marcin Sałasiński                          Mirosław Jarosławski 


