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Komunikat 

z posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach  

w dniu 11 października 2018 roku. 
 

  

 Posiedzenie otworzył Prezes Okręgu PZW w Siedlcach Mirosław Jarosławski. Następnie 

stwierdził obecność na posiedzeniu 7 członków Prezydium Zarządu Okręgu, przez co zachowane jest 

kworum. Następnie Prezes przedstawił porządek obrad: 

 

1. Informacja o porozumieniach międzyokręgowych na 2019 r. 

2. Omówienie działalności sportowej w 2018 r. 

3. Sprawy różne.  

 

Ad. 1. 

  Prezes Okręgu - Kol. Mirosław Jarosławski poinformował o spotkaniu Okręgów PZW tzw. 

"Ściany wschodniej", które odbyło się w dniu 28-29.09.2018. Okręg PZW w Siedlcach reprezentowali 

Prezes Okręgu, kol. Mirosław Jarosławski i Dyrektor Biura Okręgu, kol. Rafał Kuczborski. Prezes 

przedstawił wyniki negocjacji w sprawie porozumień międzyokręgowych zawartych przez Okręg PZW 

w Siedlcach na 2019 r. Okręg PZW w Siedlcach utrzymał porozumienia międzyokręgowe z Okręgami 

PZW w ramach tzw. "Ściany Wschodniej" obowiązujące w 2018 r. Większość porozumień została 

zawarta na okres kadencji, stąd brak istotnych zmian. Nie udało się wynegocjować powrotu do 

porozumienia z Okręgiem PZW w Białej Podlaskiej w tzw. opcji zerowej.  

  Porozumienie z Okręgiem Mazowieckim na 2019 r. na obwód rybacki nr 5 rzeki Bug pozostaje 

bez zmian. Ponadto trwają ustalenia dotyczące porozumienia na obwód rzeki Świder nr 1. 

  Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach jednogłośnie postanowiło o utrzymaniu 

porozumień zgodnie z zawartymi w poprzednich latach oraz propozycjami negocjacyjnymi 

przedstawionymi przez Prezesa Zarządu Okręgu. 

 

Ad. 2. 

  Kol. Wiesław Lipiec – Kapitan sportowy Okręgu omówił działalność sportową prowadzoną w 

Okręgu PZW w Siedlcach w 2018 r. Szczegółowo przedstawił wyniki osiągane przez reprezentantów 

Okręgu w poszczególnych dyscyplinach, kategoriach, na poszczególnych zawodach i cyklach rangi 

ogólnopolskiej. W szczególności zwrócił uwagę na słabe wyniki osiągane na tle konkurentów. 

Kapitanat Sportowy Okręgu zadeklarował weryfikację zawodników kadry Okręgu w poszczególnych 

kategoriach i dyscyplinach, pod względem osiąganych wyników. Kapitanat Sportowy deklaruje 

opracowanie schematu przyznawania dofinansowania opłat startowych oraz kosztów udziału w 

zawodach, którego podstawą będą wyniki a nie sama chęć udziału. 

  Prezydium Zarządu Okręgu w Siedlcach, zarekomendowało Kapitanatowi Sportowemu Okręgu 

zorganizowanie roboczego spotkania, celem przygotowania szkieletu działań sportowych na 2019 r. 

oraz propozycji ewentualnych zmian, ze szczególnym uwzględnieniem: 

- kalendarza zawodów rangi mistrzowskiej, 

- reorganizacji cyklu zawodów Grand Prix, 

- określenia minimalnej liczby zawodników startujących w oficjalnych zawodach, 

- zasad finansowania działalności sportowej Okręgu. 

 

Ad. 3. 

1. Dyrektor Biura Okręgu PZW kol. Rafał Kuczborski przedstawił propozycję zatrudnienia w 

Okręgu 2 nowych pracowników, którzy na co dzień przede wszystkim strzegliby wód Okręgu, a 

ponadto wykonywaliby inne obowiązki związane z zagospodarowaniem i ochroną wód (np. 

zarybienia, znakowanie obwodów rybackich, bieżące prace na dzierżawionych wodach itp.). W 

uzasadnieniu propozycji poinformował, że większość Okręgów PZW posiada etatową straż 

rybacką PZW. Zadeklarował możliwość pozyskania za symboliczną kwotę 1 zł samochodu 
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terenowego dla straży. Samochód wszedłby w skład majątku Okręgu i byłby wykorzystywany do 

zadań statutowych. 

2. Kol. Rafał Kuczborski przedstawił wniosek dotyczący objęcia od 2019 r. rzek Myśla  

i Moszczona, będących częścią obwodu rybackiego Nr 4 rzeki Bug, statusem wód górskich 

(pstrąga i lipienia) i zarybienia ich pstrągiem potokowym. Poinformował, że badania 

fizykochemiczne wykazały, że jakość wody w tych rzekach jak najbardziej odpowiada 

wymaganiom dla wód pstrągowych. Prezydium Zarządu Okręgu po przeprowadzeniu dyskusji nad 

przedstawioną propozycją jednogłośnie przyjęło w tej sprawie uchwałę. 

3. Kol. Rafał Kuczborski przedstawił pismo Zarządu Głównego PZW, kierowane do wszystkich 

Okręgów, w sprawie wytypowania do dnia 17.10.2018 r. 1 - 2 ogólnodostępnych łowisk, które 

stanowią najatrakcyjniejsze akweny w danym Okręgu. Informacja zawarta zostanie w folderze 

promocyjno-reklamowym. 

4. Kol. Krzysztof Lipiec przedstawił wniosek Zarządu Koła PZW nr 11 w Żelechowie w sprawie 

zmiany regulaminu łowiska w Żelechowie poprzez wprowadzenie wymiaru ochronnego dla amura 

białego - do 50 cm oraz wprowadzenia limitów połowu ryb gatunków: szczupak, lin, sandacz, 

amur, karp - do 1 szt. na dobę. Propozycja została jednogłośnie zatwierdzona przez Prezydium. 

5. Kol. Stanisław Jakubik przedstawił wyniki postępowania, w trybie zapytania o cenę, na zakup 

narybku przeznaczonego do zarybień jesiennych wód poza obwodami rybackimi. Poinformował, 

że zapytanie przesłano w dniu 01.10.2018 r. do 6 producentów ryb. W wyznaczonym terminie -  

do dnia 10.10.2018 r. do godz. 12:00 wpłynęła 1 oferta. Złożona oferta nie spełniała jednak 

wymagań stawianych przez zamawiającego, w związku z czym została odrzucona jako 

niespełniająca wymagań specyfikacji.  

6. Kol. Rafał Kuczborski i główna księgowa - kol. Elżbieta Bierdzińska poinformowali o 

nieprawidłowościach w Kole PZW Nr 42 w Sokołowie Podlaskim polegających na niepobieraniu 

przez skarbnika Koła opłat wpisowych od wędkarzy opłacających składki po dniu 30.04.2018 r. 

 

Na zakończenie Prezes Mirosław Jarosławski przedstawił porządek obrad najbliższego 

posiedzenia Zarządu Okręgu, zaplanowanego na dzień 08.11.2018 r. 

 

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

 

 

 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Prezes ZO PZW w Siedlcach 

 

Marcin Sałasiński                          Mirosław Jarosławski 

 

 


