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Komunikat 

z posiedzenia Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach w dniu 14 kwietnia 2019 roku. 
 

 Posiedzenie otworzył Prezes Okręgu PZW w Siedlcach – kol. Mirosław Jarosławski. 

Stwierdził obecność 13 członków ZO, wobec jednej usprawiedliwionych nieobecności,  przez co 

zachowane jest kworum i zdolność do podejmowania uchwał.  

  Ponieważ w dacie 14.03.2019 r. obradował Zarząd Okręgu, zwołany w trybie § 45 ust. 2 

Statutu PZW, przewodniczący posiedzenia poinformował, że z porządku obrad zostanie wykreślony 

pkt. 1: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgu za 2018 r.” oraz pkt 5: "Zatwierdzenie uchwał 

Prezydium", w związku z czym przedstawił następujący, proponowany porządek obrad: 

1. Informacja z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu  za 2018 r.; 

2. Informacja z działalności Okręgowego Sądu Koleżeńskiego za 2018 r.; 

3. Omówienie Kampanii sprawozdawczej w Kołach Okręgu; 

4. Sprawy różne. 

Propozycja przedstawionego porządku obrad została poddana głosowaniu i jednogłośnie 

przyjęta przez Zarząd. 

Sekretarz Zarządu Okręgu - kol. Marcin Sałasiński przedstawił protokół z posiedzenia 

Zarządu Okręgu z dnia 14.03.2019 r. Wobec niewniesienia uwag do przedstawionej treści 

protokołu, protokół został jednogłośnie zatwierdzony przez Zarząd. 

Ad. 1. 

Kol. Robert Jasiński – Rzecznik Dyscyplinarny Okręgu (RDO) przedstawił informację z 

działalności RDO w 2018 r.  

Ad. 2.  

 Kol. Rafał Gładysz - przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego PZW w Siedlcach 

(OSK) przedstawił informację z działalności OSK za 2018 r. Przewodniczący OSK zwrócił się do 

prezesów Kół Okręgu o przypomnienie sądom koleżeńskim kołowym i międzykołowym o 

konieczności przekazania do dnia 30.04 każdego roku sprawozdania ze swej działalności. 

Ad. 3 

 Kol. Jerzy Szczęśniak - Wiceprzewodniczący ds. Organizacyjno Sportowych Okręgu PZW w 

Siedlcach omówił kampanię sprawozdawczą w Kołach Okręgu. Poinformował, że Walne 

zgromadzenia sprawozdawcze odbyły sie we wszystkich Kołach Okręgu. Poinformował, że z analizy 

dokumentów wynika bardzo niska frekwencja na zebraniach (od 2 - 50% członków). Zwrócił się do 

zebranych z apelem o zaangażowanie władz lokalnych w sprawy PZW, współpracę z samorządami w 

działalności wędkarskiej. Z analizy dokumentacji WZS kół wynika, że wnioski skierowane do 

Zarządu Okręgu dotyczą głównie spraw związanych z zagospodarowaniem i ochroną wód. 

Poinformowano zebranych, że wnioski będą wdrażane w życie na bieżąco do czasu wydania nowych 

zezwoleń na 2020 r. Wnioski WZS kół skierowane do Zarządu Głównego PZW dotyczą 

wprowadzenia jednolitej składki na zagospodarowanie i ochronę wód dla wszystkich Okręgów PZW. 

Ad. 4 

 Prezes Mirosław Jarosławski podziękował działaczom, wędkarzom, władzom i służbom 

lokalnym za zaangażowanym w wiosenne sprzątanie rzek i łowisk. Pełna informacja o działaniach na 

poszczególnych rzekach i zbiornikach została opublikowana na stronie internetowej Okręgu. 

Kol. Jerzy Szczęśniak podziękował Kapitanowi Sportowemu Okręgu – kol. Wiesławowi 

Lipcowi za zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych zaplanowanych na wiosnę 2019 

r. Przy tej okazji Kol. Bogusław Korzeniewski wyjaśnił nowe zasady i regulaminy rozgrywania 

oficjalnych zawodów wędkarskich. Zaapelował do sędziów, zawodników i osób zaangażowanych w 

sport o zapoznanie się z nowymi przepisami. 

Kol. Bartosz Mikulski zwrócił się z prośbą do Kapitanatu sportowego o ustalenie terminów 

zawodów okręgowych  przed końcem roku tak, by Koła Okręgu na WZS mogły przyjąć program 

działania oraz zawodów sportowych. W odpowiedzi Kapitan Sportowy Okręgu wyjaśnił, ze termin 

opublikowania terminarzu zawodów okręgowych zależy od opublikowania przez Główny Kapitanat 

Sportowy programu zawodów rangi krajowej. 
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Kol. Marcin Sałasiński – sekretarz ZO przedstawił prośbę Wójta Gminy Maciejowice o 

zorganizowanie akcji sprzątania międzywala rzeki Wisła, w związku z apelem komendanta SSR 

Garwolin. Prezes Koła PZW Nr 15 w Maciejowicach – kol. Piotr Pyza podjął się zorganizowania 

ww. akcji. Prezes ZO zwrócił się z prośbą do prezesów ww. Kół Okręgu o wzięcie czynnego udziału 

w zaplanowanej akcji. 

Kol. Marek Winiarek – skarbnik koła PZW nr 19 w Garwolinie zwrócił się z prośbą o 

wyjaśnienie sposobu postępowania ze starymi kartami ewidencyjnymi wędkarzy.  

Kol. Marcin Sałasiński przedstawił następujące wnioski Kół Okręgu PZW w Siedlcach: 

1. Koło PZW nr 15 w Maciejowicach zwróciło się z wnioskiem o dofinansowanie wapnowania 

jeziora Oblin i zbiornika Podzamcze. 

2. Koło PZW nr 22 w Mińsku Mazowieckim zwróciło się z prośbą o dofinansowanie remontu 

siedziby Koła. 

3. Koło PZW nr 48 Refleks w Siedlcach złożyło wniosek w sprawie objęcia patronatem i wsparcia 

organizacyjnego pikniku dla dzieci, związanego z obchodami dnia dziecka.  

4. Kol. Wiesław Lipiec zwrócił się z prośbą o korzystanie z aktualnych adresów e-mail podanych w 

komunikatach dot. zawodów. Jednocześnie podziękował dyrektorowi Biura Okręgu – kol. 

Rafałowi Kuczborskiemu za wszelką pomoc w organizacji zawodów Okręgowych. 

Prezes ZO – kol. Mirosław Jarosławski przypomniał o konieczności zgłaszania zawodników 

przez zarządy kół lub przez osoby upoważnione przez poszczególne zarządy kół lub kluby 

sportowe 

5. Kol. Krzysztof Lipiec – wiceprezes ZO ds. młodzieży zwrócił uwagę na błąd w zezwoleniach, w 

części dot. regulaminu łowiska w Żelechowie, polegający na braku słowa „łącznie” przy liczbie 

ryb możliwych do zabrania z łowiska, pomimo, że w uchwale ZO zapis jest prawidłowy. 

6. Kol. Paweł Kruk – prezes Koła PZW Nr 39 w Kałuszynie zwrócił się z pytaniem o wniosek 

dotyczący zmian w regulaminach połowy ryb na wodach Okręgu PZW w Siedlcach.  

W odpowiedzi poinformowano, że ZO do kolejnego zebrania ZO z prezesami, przygotuje 

projekt zmian w regulaminach na 2020 r. 

7. Kol. Rafał Kuczborski przedstawił wnioski z realizacji przez poszczególne Koła Okręgu 

uchwały dot. przeznaczenia środków finansowych w kołach na zadania związane z 

zagospodarowaniem i ochroną wód oraz na pracę z młodzieżą.  

8. Kol. Rafał Gładysz – przewodniczący OSK zwrócił się o sprecyzowanie, w jaki sposób 

członkowie uczestnicy PZW mogą egzekwować przywilej nieodpłatnego wędkowania na 

wodach poszczególnych Okręgów PZW. Kol. Rafał Kuczborski poinformował, że w większości 

Okręgów PZW członek uczestnik może nieodpłatnie uzyskać zezwolenie u skarbników 

poszczególnych Kół. Natomiast Mazowiecki Okręg PZW wymaga udania się do siedziby, tj. na 

ul. Twardą, gdzie możliwe jest uzyskanie stosownych zezwoleń. 

9. Kol. Rafał Kuczborski przedstawił: 

- sprawę możliwości pozyskania przez Okręg PZW w Siedlcach wyrobiska pożwirowego o 

powierzchni lustra  wody ok. 8 ha w miejscowości Stare Biernaty; 

- sprawę nowego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, który wejdzie w życie od 2020 r.; 

- sprawę zanieczyszczenia rzeki Muchawka oraz propozycji współpracy z zakładem Mościbrody 

w zakresie działalności statutowej Okręgu PZW w Siedlcach; 

- prośbę do skarbników Kół Okręgu o rozliczanie się z Okręgiem w sposób bezgotówkowy. 

10. Kol. Piotr Pyza poinformował o brakach w drukach zezwoleń w części dotyczącej zbiornika 

Podzamcze, o nowym regulaminie obowiązującym na zbiorniku Podzamcze jak również o nowej 

organizacji ruchu na ww. zbiorniku. 

 

 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Prezes ZO PZW w Siedlcach 

 

Marcin Sałasiński                 Mirosław Jarosławski 


