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Komunikat 

z posiedzenia Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach w dniu 18 listopada 2018 roku. 
 

  

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

Stwierdził obecność 14 członków ZO, przez co zachowane jest kworum i zdolność do podejmowania 

uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

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

Siedlcach, minutą ciszy uczczono jego pamięć. 

  Prezes ZO PZW w Siedlcach, w związku ze zdekompletowaniem składu Zarządu Okręgu w 

Siedlcach, przedstawił Kol. Emiliana Rzechołkę, który zgodnie z §20 Statutu PZW uzupełnił skład 

Zarządu Okręgu. Zarząd Okręgu ZPW w Siedlcach Uchwałą Nr 68 z dnia 18 listopada 2018 r. 

stwierdził uzupełnienie składu władz Okręgu.  

  Przewodniczący posiedzenia przedstawił porządek obrad, zgodny z zawiadomieniami 

rozesłanymi do członków Zarządu Okręgu oraz zaproszonych gości. Wobec pojawienia się w 

międzyczasie nowych spraw wymagających podjęcia uchwał przez Zarząd Okręgu, Przewodniczący 

posiedzenia zaproponował, by zmienić porządek obrad dodając po pkt 4  - pkt 5: "Przyjęcie uchwał 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach", a pozostały porządek obrad „przesunąć” o 1 pozycję 

tak, że nowy porządek obrad będzie miał następujące brzmienie: 

1. Wręczenie odznaczeń związkowych i okręgowych. 

2. Podsumowanie działalności sportowej w 2018 r. 

3. Zatwierdzenie składki okręgowej na 2019 r. 

4. Założenia do kampanii sprawozdawczej w Kołach Okręgu. 

5. Przyjęcie uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach. 

6. Sprawy różne. 

Propozycja zmiany porządku obrad została poddana głosowaniu i jednogłośnie przyjęta przez 

Zarząd. 

 

Ad. 1. 

 Kol. Mirosław Jarosławski poinformował członków Zarządu oraz zgromadzonych gości  

o przyznaniu w 2018 r. następujących tytułów, odznaczeń i medali Związkowych i Okręgowych: 

1. Zarząd Główny PZW przyznał wędkarzom zrzeszonym w Okręgu PZW w Siedlcach łącznie: 

a. złota odznaka z wieńcami PZW – 1 szt., 

b. złota odznaka PZW - 9 szt. 

c. srebrna odznaka PZW - 13 szt., 

d. medal „Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa” – 1 szt., 

2.  Zarząd Okręgu PZW w Siedlcach przyznał wędkarzom zrzeszonym w Okręgu PZW w 

Siedlcach: 

a. medal Okręgu PZW w Siedlcach – 2 szt., 

b. medal 40-lecia Okręgu PZW w Siedlcach – 1 szt. 

Odznaczenia i medale uhonorowanym osobom, obecnym na posiedzeniu wręczyli:  

Kol. Mirosław Jarosławski, Kol. Marcin Sałasiński i Kol. Jerzy Szczęśniak. Pozostałe odznaczenia 

zostały przekazane do Kół Okręgu, gdzie będą wręczone na Walnych Posiedzeniach 

Sprawozdawczych Kół. 

 

Ad. 2.  

 Kapitan Sportowy Okręgu, Kolega Wiesław Lipiec, przedstawił szczegółowe sprawozdanie z 

działalności sportowej Okręgu w 2018 roku.  

 

Ad. 3.  

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

okręgowej na 2019 r., zgodnie z propozycją Prezydium Zarządu Okręgu i projektem uchwały 

Zarządu Okręgu Nr 69 w sprawie: składki na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2019. 



 

2 

 

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 przeznaczane są w 100 % swojej 

wartości. Kol. Bartosz Mikulski – prezes Koła PZW nr 48 „REFLEKS” w Siedlcach zwrócił uwagę, 

że wędkarze zrzeszeni w PZW zapłacą proporcjonalnie niską składkę obejmującą wyłącznie wody 

górskie. W odpowiedzi, Kol. Rafał Kuczborski poinformował, ze wysokość składki wynika z ustaleń 

pomiędzy Zarządem Głównym PZW a UOKiK. 

  

Ad. 4. 

Wiceprezes Zarządu Okręgu, kol. Jerzy Szczęśniak przekazał podstawowe informacje na 

temat organizacji Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych w Kołach Okręgu. Zwrócił uwagę na 

szczególnie ważną sprawę, którą jest właściwe zawiadomienie członków z odpowiednim 

wyprzedzeniem oraz na sposób zaprotokołowania zgromadzenia. Wszystkie Walne Zgromadzenia 

powinny odbyć się do 15 lutego 2019 r., a komplet dokumentów po WZS powinien być dostarczony 

do biura Okręgu w terminie 14 dni od daty zgromadzenia. Wzory dokumentów zostały przekazane 

Prezesom Kół Okręgu oraz są dostępne na stronie internetowej Okręgu. Zasugerował, by zapraszać 

na Walne Zgromadzenia przedstawicieli władz lokalnych, i innych organizacji z którymi możliwa 

jest współpraca. 

Kol. Elżbieta Bierdzińska – główna księgowa Okręgu, przekazała prośbę by w terminie do 

15.12.2018 r. wszystkie koła Okręgu przekazały do zatwierdzenia przez ZO preliminarze budżetowe 

na 2019 r. Przypomniała o inwentaryzacji środków pieniężnych w kołach i przeprowadzenie spisu z 

natury na dzień 31.12.2018 r. Niewykorzystane arkusze spisu z natury należy zwrócić do Biura 

Okręgu. 

 

Ad. 5. 

Kol. Marcin Sałasiński - sekretarz Zarządu Okręgu, przedstawił treść uchwał Prezydium 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, podjętych na posiedzeniach w dniach 11.10.2018r. i 

08.11.2018r., które jednogłośnie zostały przyjęte przez Zarządu Okręgu. 

 

Ad. 6.   

• Kol. Marcin Sałasiński przedstawił następujące wnioski Kół PZW: Nr 14 w Sobolewie o 

refundację kosztu zakupu 2 szt. sieci oraz woderów, z przeznaczeniem do zagospodarowania 

wód będących po opieką koła; Nr 41 Przy Klubie Garnizonowym w Mińsku Mazowieckim, o 

zmianę składu Komisji Egzaminacyjnej Koła i Nr 15 w Maciejowicach dot. zmiany 

organizacji ruchu w okolicach zbiornika Podzamcze. 

• Kol. Rafał Kuczborski poinformował o zmianie struktury organizacyjnej KZGW na Wody 

Polskie i związanych z tym możliwymi zmianami granic obwodów rybackich. Poinformował 

również, że w przypadku startowania Okręgu do przetargów na obwody rybackie konieczne 

będzie spełnienie przez Okręg PZW w Siedlcach  określonych warunków, w tym wykazania 

się określoną liczbą etatów na ochronę i zagospodarowanie wód. W związku z powyższym 

niezbędnym staje się zatrudnienie w Biurze Okręgu - 2 osób na etatach strażników PZW. 

Zakres obowiązków obejmowałby również szeroko rozumianą ochronę i zagospodarowanie 

wód. Następnie przedstawił założenia dot. czasu pracy, wyposażenia straży w samochód, 

zakresu obowiązków, przewidywanych kosztów i korzyści płynących z powstania 

planowanych etatów. Po zapoznaniu się z treścią wniosku, jego uzasadnieniem oraz 

przeprowadzeniu dyskusji, Zarząd Okręgu, głosami 12 za przy 2 wstrzymujących się, przyjął 

uchwałę w sprawie utworzenia w Biurze Okręgu 2 etatów w zakresie zagospodarowania i 

ochrony wód.  

• Kol. Kazimierz Licbarski – skarbnik Koła PZW Nr 17 w Łaskarzewie zwrócił uwagę na małe 

zarybianie rzeki Promnik przez Okręg PZW w Radomiu.  
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• Kol. Piotr Pyza - prezes Koła PZW Nr 15 w Maciejowicach zwrócił uwagę na odejścia 

wędkarzy z Koła Nr 15 do kół PZW Okręgu Lubelskiego, w związku z niższymi składkami 

oraz korzystniejszymi porozumieniami międzyokręgowymi.  

W odpowiedzi Kol. Mirosław Jarosławski poinformował, że porozumienie z Okręgiem 

Radomskim zostało zawarte na okres całej kadencji, stąd brak możliwości jego negocjacji. 

• Kol. Mariusz Kucharczyk - prezes Koła PZW Nr 8 w Łosicach poruszył problem koła PZW w 

Sarnakach, będącego kołem Okręgu PZW Biała Podlaska, a funkcjonującego na terenie 

działalności Okręgu PZW Siedlce.  

• Kol. Paweł Kruk - prezes Koła PZW Nr 39 w Kałuszynie zaproponował podniesienie 

wymiarów ochronnych dla ryb oraz podniesienie limitów połowów w wodach Okręgu 

objętych operatami wodnoprawnymi, a Kol. Rafał Kuczborski zaproponował zmianę w 

zasadach wędkowania na wodach Okręgu PZW w Siedlcach polegającą na dodaniu zapisów 

precyzujących zasadę, że ryba przechowywana w siatce musi zostać wpisana do rejestru 

połowu. 

• Kol. Rafał Gładysz - przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego przypomniał o 

obowiązku składania sprawozdań z działalności Sądów Koleżeńskich działających przy 

kołach Okręgu. 

• Kol .Marcin Sałasiński przypomniał o dopilnowaniu struktury wydatków w kołach Okręgu, 

zgodnie z Uchwałą Nr 18 z dnia 19.11.2017 r. i Nr 28 z dnia 21.12.2017 r. Zarządu Okręgu 

PZW w Siedlcach w sprawie finansowania działalności statutowej przez Koła Okręgu PZW w 

Siedlcach. 

• Kol. Rafał Kuczborski zaapelował do władz i organów Kół Okręgu o uaktualnienie danych 

kontaktowych oraz przekazywanie na stronę internetową wszelkich informacji dotyczących 

wyłączeń z wędkowania poszczególnych łowisk w związku np. z zarybianiem, zawodami itp. 

• Kol. Krzysztof Głowienko - prezes Koła Nr 19 w Garwolinie przedstawił swoją wersję trybu  

i  przebiegu odwołania jego osoby z funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu. W 

odpowiedzi prezes ZO, kol. Mirosław Jarosławski przedstawił uzasadnienie wniosku o 

odwołanie Kol. Krzysztofa Głowienko z pełnionej funkcji oraz poinformował o przekazaniu 

sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Głównego PZW. 

• Kol. Bogusław Korzeniewski poinformował, że jedynie 8 kół Okręgu złożyło sprawozdania z 

działalności sędziów sportowych. 

• Kol. Bartosz Mikulski poinformował o zmianie zasad wędkowania wprowadzonych przez 

Okręg Mazowiecki PZW, w szczególności dot. zbiornika Niewidoma, gdzie obowiązuje 

zakaz zabierania ryb gatunku szczupak i sandacz.  

Poinformował również o śmierci Kol. Karola Zacharczyka, znanego wędkarza i publicysty.  

• Kol. Marcin Sałasiński przedstawił porządek obrad najbliższego posiedzenia Zarządu Okręgu 

PZW w Siedlcach, zaplanowanego na 20.12.2018 r. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w 

Siedlcach. 

 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Prezes ZO PZW w Siedlcach 

 

Marcin Sałasiński                         Mirosław Jarosławski 

 


