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Komunikat 

z posiedzenia Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach w dniu 15 kwietnia 2018 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 dniu 08.03.2018 r. obradował Zarząd Okręgu zwołany w trybie § 45 ust.2 Statutu 

PZW, przewodniczący posiedzenia poinformował, że z porządku obrad zostanie wykreślony pkt 5 

"Zatwierdzenie uchwał Prezydium", w związku z czym przedstawił następujący, proponowany 

porządek obrad: 

1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgu za 2017 r.; 

2. Informacja z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej za 2017 r.; 

3. Informacja z działalności Okręgowego Sądu Koleżeńskiego za 2017 r.; 

4. Omówienie Kampanii sprawozdawczej w Kołach Okręgu; 

5. Sprawy różne. 

Propozycja przedstawionego porządku obrad została poddana głosowaniu i jednogłośnie 

przyjęta przez Zarząd. 

Następnie przewodniczący obrad przedstawił kol. Marzenę Michałowską - nowego 

pracownika biura Okręgu, która objęła stanowisko księgowego-kasjera.  

Przedstawił kol. Tomasza Prachnio z Koła PZW nr 48 "Refleks" Siedlce, który został 

członkiem Zarządu Okręgu.  

Przedstawił zmiany w strukturze i składzie osobowym Zarządu Okręgu, w postaci 

wiceprezesa ds. młodzieży - kol. Krzysztofa Lipca i nowego Kapitana Sportowego Okręgu - kol. 

Wiesława Lipca. 

 Powitał również dwóch nowych prezesów Kół Okręgu PZW w Siedlcach, tj. kol. Pawła 

Kruka z Koła PZW nr 39 Kałuszyn, i kol. Zbigniewa Stankiewicza z Koła PZW nr 51 w Pilawie. 

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

Zarządu Okręgu z dnia 08.03.2018 r. W związku z brakiem uwag, protokół został jednogłośnie 

zatwierdzony przez Zarząd. 

 

Ad. 1. 

Kol. Mirosław Jarosławski - Prezes Zarządu Okręgu przedstawił i omówił sprawozdanie z 

działalności Okręgu PZW w Siedlcach za 2017 r. Członkowie Zarządu Okręgu nie wnieśli uwag do 

przedstawionego sprawozdania i jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 49 Zarządu Okręgu PZW w 

Siedlcach, z dnia 15.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności 

Okręgu PZW w Siedlcach za 2017 r. 
  

Ad. 2.  

 Kol. Roman Wrzeszcz - przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZW w Siedlcach 

przedstawił informację z działalności OKR za 2017 r.  

 

Ad. 3.  

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

przedstawił informację z działalności OSK za 2017 r. Jednocześnie zwrócił się do prezesów Kół 

Okręgu o przypomnienie sądom koleżeńskim w kołach o przekazaniu do dnia 30.04.2018 r. 

sprawozdania ze swej działalności. 

 W dyskusji nad powyższą sprawą kol. Bartosz Mikulski zauważył, iż informacje z 

działalności sądów koleżeński winny być częścią protokołów z walnych zgromadzeń 

sprawozdawczych kół. 

 Kol. Kazimierz Białas - skarbnik Okręgu i przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego 

przekazał zgromadzonym, iż w przypadku, gdy przy Kole PZW nie ma sądu koleżeńskiego lub nie 

ma możliwości jego powołania, należy powołać sędziego i w ramach porozumień międzykołowych, 

np. w ramach powiatu, powołać międzykołowy sąd okręgowy w skład którego wejdą powołani w 
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kołach sędziowie. Powołanie takiego sądu następuje w trybie § 62 Statutu PZW na podstawie uchwał 

zarządów Kół PZW. Powołanie sędziego może nastąpić tylko na walnym zgromadzeniu 

sprawozdawczym Koła. W Kołach Okręgu, w których nie powołano sądu koleżeńskiego lub 

przynajmniej sędziego, należy zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie Koła dla powołania sądu 

lub przynajmniej sędziego do oddelegowania do sądu międzykołowego. 

 

Ad. 4 

 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. Większość dokumentacji 

WZS jest prawidłowa. Poinformował, że z analizy dokumentów wynika bardzo niska frekwencja na 

zebraniach (od 2 - 52% członków). Zwrócił się do zebranych z apelem o zaangażowanie władz 

lokalnych w sprawy PZW, współpracę z samorządami w działalności wędkarskiej. Sprawozdanie z 

kampanii sprawozdawczej w Kołach Okręgu zostało przyjęte na poprzednim posiedzeniu w dniu 

08.03.2018 r.  

 

Ad. 5 

 Prezes Mirosław Jarosławski poinformował o rezygnacji kol. Bogusława Korzeniewskiego z 

funkcji członka Zarządu Okręgu PZW i innych funkcji pełnionych we władzach i organach Okręgu 

PZW w Siedlcach. W związku z powyższym przedstawił projekt uchwały nr 44 Zarządu Okręgu w 

Siedlcach, z dnia 15 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 24 Zarządu Okręgu PZW w 

Siedlcach z dnia 21 grudnia 2017 r. w związku z koniecznością uzupełnienia składu osobowego 

Komisji ds. odznaczeń. W związku z faktem, iż kol. Korzeniewski był reprezentantem kół powiatu 

Mińskiego, na jego miejsce zaproponowano kol. Roberta Jasińskiego z Koła Nr 13 PZW w Mińsku 

Mazowieckim. Członkowie Zarządu Okręgu, jednogłośnie zaakceptowali przedstawioną kandydaturę 

i przyjęli uchwałę nr 44 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 15.04.2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr 24 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2017 r., uzupełniającą skład 

komisji ds. odznaczeń. 

Kol. Bolesław Odziemczyk - przewodniczący komisji ds. odznaczeń poinformował o 

zwołaniu na dzień 26.04.2018 r., godz. 16:00 posiedzenia komisji. Poinformował, że Okręgowi PZW 

w Siedlcach za 2017 r. przysługuje pula 24 odznaczeń. 

Kol. Krzysztof Głowienko - Rzecznik dyscyplinarny Okręgu zwrócił się z wnioskiem o 

wypowiedzenie się przez Zarząd Okręgu w sprawie nieprawidłowości występujących we wniosku o 

nadanie odznaczenia, złożonego przez Koło PZW Nr 19 w Garwolinie. Sprawą tą zajmuje się 

osobiście jako Rzecznik Dyscyplinarny Okręgu. 

W odpowiedzi, kol. Kazimierz Białas - przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego 

wyjaśnił, że zarówno Statut PZW jak i Regulamin postępowania w sprawach wykroczeń nie 

przewiduje zajmowania stanowiska ani opiniowania pracy Rzecznika Dyscyplinarnego przez 

Zarządy Okręgów PZW. Rzecznik Dyscyplinarny działa w imieniu, lecz niezależnie od Zarządu 

Okręgu PZW. 

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 10 w Stoczku Łukowskim zwróciło się z prośbą o dofinansowanie wapnowania 

Stawów IZYDORY oraz remontu wykaszarki. 

3. Koło PZW nr 13 „Trzynastka” w Mińsku Mazowieckim zwróciło się z prośbą o dofinansowanie 

remontu micha na stawie w miejscowości Siennica. Prezes Koła, kol. Robert Jasiński w 

uzupełnieniu przedstawił Zarządowi obecny stan i plany na przyszłość związane z przejęciem w 

opiekę przez Koło stawów w Siennicy. 

4. Koło PZW nr 26 w Węgrowie zwróciło się z prośbą o dofinansowanie wapnowania Zalewu w 

Węgrowie. 

 W związku z powyższymi wnioskami Członkowie Zarządu Okręgu jednogłośnie przyjęli 

uchwałę nr 45 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 15.04.2018 r. w sprawie refundacji kosztów 

działalności Kół w dziedzinie ochrony i zagospodarowania wód.  



 

3 

 

Kol. Marcin Sałasiński przedstawił: 

1. Wniosek Koła PZW nr 48 Refleks w Siedlcach w sprawie objęcia patronatem i wsparcia 

organizacyjnego pikniku dla dzieci, związanego z obchodami dnia dziecka, zaplanowanego na 

dzień 03.06.2018 r. 

Członkowie Zarządu Okręgu jednogłośnie poparli wniosek Koła PZW nr 48 Refleks w 

Siedlcach. 

2. Wniosek Koła PZW nr 26 w Węgrowie w sprawie wprowadzenia dziennego limitu ilościowego 

połowu ryb gatunku leszcz, ograniczonego do 2 szt. na dobę. Prezes Koła Nr 26 dodał, iż w tym 

roku zarybiono Zalew leszczem w łącznej ilości 1.414 kg, stąd potrzeba ochrony liczebności 

pogłowia ryb. W związku z powyższym wnioskiem Członkowie Zarządu Okręgu jednogłośnie 

przyjęli uchwałę nr 48 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 15.04.2018 r. w sprawie 

wprowadzenia limitu ilościowego dla ryb gatunku leszcz, na zbiorniku Zalew w Węgrowie.  

3. Wniosek Koła PZW nr 26 w Węgrowie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przy Kole 

PZW Nr 26 w Węgrowie. W związku z powyższym wnioskiem Członkowie Zarządu Okręgu 

jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 46 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 15.04.2018 r. w 

sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przy Kole PZW nr 26 w Węgrowie. 
4. Wniosek Koła PZW nr 26 w Węgrowie w sprawie dofinansowania wypoczynku młodzieży ze 

szkółki wędkarskiej na letnim obozie wędkarskim. Wniosek pozytywnie zaopiniowała Komisja 

ds. Młodzieży Okręgu PZW w Siedlcach. W związku z powyższym wnioskiem Członkowie 

Zarządu Okręgu jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 47 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 

15.04.2018 r. w sprawie dofinansowania wypoczynku młodzieży.  

5. Wniosek Koła PZW nr 2 Kolejarz w Siedlcach o przelanie z subkonta Koła kwoty 1.000,00 zł na 

konto Koła PZW nr 1 Miasto w Siedlcach, celem zarybienia Zalewu Muchawka w Siedlcach. 

Wniosek zawiera również sugestię by kwotę przeznaczyć na narybek gatunku szczupak i okoń. 

6. Informację dla prezesów Kół Okręgu dot. zmiany zasad gospodarki kasowej wprowadzonych w 

części dotyczącej poboru znaków wartościowych w Okręgu. Na stronie internetowej znajdą się 

zarówno upoważnienia jak i oświadczenia niezbędne do pobrania znaków przez prezesa Koła. 

Kol. Rafał Kuczborski poinformował o możliwości wydzierżawienia stawów w miejscowości 

Lasomin nowemu dzierżawcy, który zgłosił się do Okręgu. Poinformował również, że stawy w 

Nowodworze wydzierżawione są do roku 2025. 

Kol. Jerzy Szczęśniak przedstawił informację dot. realizacji przez Krajowy Zjazd Delegatów 

PZW i Zarząd Główny PZW wniosków Okręgu PZW w Siedlcach złożonych na Zjeździe.  

 Kol. Krzysztof Głowienko - prezes Koła PZW nr 19 w Garwolinie poinformował, że Zarząd 

Koła PZW nr 19 w Garwolinie w porozumieniu z wydziałem oświaty organizuje konkurs plastyczny 

dla dzieci i młodzieży. Zarząd Koła nr 19 prosi Zarząd Okręgu o wzięcie udziału w komisjach 

konkursowych. Poinformował również o otwartych zawodach spławikowych 50+ dla seniorów, które 

odbędą się 06.05.2018 r. w Garwolinie. Poinformował o napełnieniu wodą nowego zalewu w 

Garwolinie o powierzchni ok. 26 ha lustra wody. Planowany termin przekazania inwestycji przez 

wykonawcę władzom samorządowym: 08.2018 r. Koło ze swojej strony prowadzi rozmowy w 

sprawie pozyskania dla Okręgu PZW w Siedlcach tego zbiornika w celu jego użytkowania 

wędkarskiego oraz pozyskania jednej z działek przyległych do lustra wody do celów inwestycyjnych. 

 Zarząd Okręgu PZW w Siedlcach zadeklarował powołanie zespołu ds. przeprowadzenia 

negocjacji z władzami samorządowymi i właściwymi organami, celem przejęcia wód zalewu dla 

użytkowania wędkarskiego. 

 Kol. Krzysztof Skwierczyński - prezes Koła PZW nr 4 Mostostal w Siedlcach poinformował 

o przeprowadzeniu przez członków Koła akcji sprzątania rzeki Bug w okolicach miejscowości 

Klimczyce. Zwrócił się do Zarządu Okręgu, by przeprowadzono akcję informacyjną zachęcającą 

Koła Okręgu do organizowania podobnych akcji na wodach użytkowanych przez Okręg. Zwrócił 

uwagę na konieczność postawienia tablic "Zakaz śmiecenia". Złożył wniosek, by Zarząd Okręgu w 

sprawozdaniu z działalności za dany rok przedstawiał informację dot. miejsc zarybień 

przeprowadzanych przez Okręg. 

 W odpowiedzi, Kol. Stanisław Jakubik - wiceprezes ds. zagospodarowania i ochrony wód 

zwrócił się z apelem do wszystkich wędkarzy o aktywną postawę również w sprawach zaśmiecania 

wód i brzegów. 
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 Kol. Tomasz Piotrowski - prezes Koła PZW nr 15 w Maciejowicach zwrócił się z prośbą o 

zajęcie się sprawą nieprawidłowego funkcjonowania mnicha oddzielającego wody rzeki Okrzejka od 

wód zbiornika Kraski, powodującego swobodną migrację narybku z rzeki Okrzejka na ww. zbiornik. 

 Kol. Bartosz Mikulski - prezes Koła nr 48 Refleks w Siedlcach przedstawił sugestię dla 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, czy nie warto byłoby powołać Okręgowej Straży Rybackiej z 

etatem strażnika rybackiego i zakupem samochodu terenowego. 

 W odpowiedzi kol. Roman Wrzeszcz przewodniczący OKR zwrócił uwagę na dublowanie w 

ten sposób uprawnień już istniejących formacji oraz zasugerował zwiększenie uprawnień dla 

Społecznych Straży Rybackich. 

 Kol. Krzysztof Głowienko poinformował o zaplanowanym na dzień 13.05.2018 r. spotkaniu 

przewodniczących Sądów Koleżeńskich, Rzeczników dyscyplinarnych Kół i komendantów 

Społecznych Straży Rybackich działających przy Okręgu PZW w Siedlcach. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Prezes Mirosław Jarosławski zamknął posiedzenie 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach. 

 

 

 

     Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Prezes ZO PZW w Siedlcach 

    Marcin Sałasiński                           Mirosław Jarosławski 

 


