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Komunikat 

z posiedzenia Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach w dniu 19 listopada 2017 roku. 
 

  

  Posiedzenie, wobec usprawiedliwionej nieobecności Prezesa – Kol. Waldemara Gozdka, 

otworzył Wiceprezes ds. Organizacyjno Sportowych Okręgu PZW w Siedlcach – kol. Jerzy 

Szczęśniak. Stwierdził obecność 13 członków ZO, wobec dwóch usprawiedliwionych nieobecności,  

przez co zachowane jest kworum i zdolność do podejmowania uchwał. 

  Następnie przewodniczący posiedzenia przedstawił proponowany porządek obrad, zgodny z 

zawiadomieniami rozesłanymi do członków Zarządu oraz zaproszonych gości: 

1. Wręczenie odznaczeń związkowych i okręgowych. 

2. Podsumowanie działalności sportowej w 2017 r. 

3. Zatwierdzenie składki okręgowej na 2018 r. 

4. Założenia do kampanii sprawozdawczej w Kołach Okręgu. 

5. Sprawy różne. 

Wobec pojawienia się w międzyczasie nowych spraw wymagających podjęcia uchwał przez 

Zarząd Okręgu, kol. Jerzy Szczęśniak zaproponował, by zmienić porządek obrad dodając po pkt 3  

jeszcze pkt 4: „Głosowanie nad uchwałami Zarządu Okręgu”, a pozostały porządek obrad 

„przesunąć” o 1 pozycję tak, że nowy porządek obrad będzie miał 6 punktów. 

Propozycja zmiany porządku obrad została poddana głosowaniu i jednogłośnie przyjęta przez 

Zarząd. 

 

Ad. 1. 

 Kol. Jerzy Szczęśniak poinformował członków Zarządu oraz zgromadzonych gości o 

przyznaniu w 2017 r. następujących tytułów, odznaczeń i medali Związkowych i Okręgowych: 

1. Krajowy Zjazd Delegatów PZW, który odbył się w dniach 20-22 października 2017 r. 

przyznał tytuł Honorowego Członka PZW kol. Romanowi Sałasińskiemu z Koła Nr 10  

w Stoczku Łukowskim. 

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

a. złota odznaka z wieńcami PZW – 1, 

b. złota odznaka PZW - 6, 

c. srebrna odznaka PZW - 15, 

d. medal „Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa” – 5, 

e. medal Okręgu PZW w Siedlcach – 1, 

f. medal z okazji jubileuszu 40-lecia Okręgu – 1. 

Odznaczenia i medale wręczyli: Honorowy członek PZW, skarbnik Okręgu Kol. Kazimierz 

Białas oraz Kol. Stanisław Jakubik - Wiceprezes ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód. 

 

Ad. 2.  

 Kapitan Sportowy Okręgu, Kolega Mirosław Jarosławski, przedstawił szczegółowe 

sprawozdanie z działalności sportowej w 2017 roku. Podziękował za współpracę władzom Okręgu, a 

w szczególności osobom zaangażowanym w sprawy sportu.  

Wiceprezes Jerzy Szczęśniak podziękował Kapitanowi Sportowemu oraz Kolegium 

Sędziowskiemu za pracę i zaangażowanie w organizację działalności sportowej Okręgu w 2017 r. 

Kapitan Sportowy przekazał na ręce v-ce Prezesa podziękowania ze strony mistrza Polski w 

wędkarstwie spławikowym w 2017 r. oraz zwycięzcy cyklu Grand Prix Polski w 2017 r., kol. 

Grzegorza Mazurczaka, dla Okręgu Siedleckiego PZW za wsparcie i współpracę, które przyczyniły 

się do osiągnięcia przez niego tak wspaniałych wyników. 

 

Ad. 3.  

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

składki okręgowej na 2018 r., zgodnie z propozycją Prezydium Zarządu Okręgu i projektem uchwały 
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Zarządu Okręgu podjął uchwałę Nr 20 w sprawie: składki na ochronę i zagospodarowanie wód na 

rok 2018:  

1. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód, pełna - 110,00 zł  

2. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód, pełna 50% - 55,00 zł  

3. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód, okresowa dla członków PZW: 

• 1 dzień - 15,00 zł, 

• 3 dni    -  30,00 zł,  

• 7 dni    -  45,00 zł.  

Poinformował, że wysokość składki okręgowej w porównaniu z 2017 r. nie ulegnie zmianie, 

podobnie jak wysokość składki członkowskiej, która w 2018 r. będzie wynosiła 86 zł. 

Następnie Kazimierz Białas poinformował, że wędkarze będą mogli korzystać z ulg i 

zwolnień  w składkach na zasadach podobnych do lat poprzednich, z następującymi wyjątkami: 

1. Zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z ulgi w wysokości 50% będą 

mogli korzystać mężczyźni po 65 roku życia i kobiety po 60 roku życia pod warunkiem, 

że są zrzeszeni w PZW powyżej 10 lat. 

2. Zgodnie z wytycznymi ZG PZW zniesiona została ulga w składce okręgowej dla 

wędkarzy jednocześnie opłacających składkę okręgową w Mazowieckim Okręgu PZW. 

 W tym punkcie obrad kol. Bartosz Mikulski – prezes Koła PZW nr 48 „REFLEKS” w 

Siedlcach, poprosił o udzielenie informacji na temat porozumień międzyokręgowych na 2018 r. 

W odpowiedzi kol. Rafał Kuczborski – dyr. Biura Okręgu, poinformował, że w większości 

przypadków w 2018 r. zachowane zostały porozumienia okręgów tzw. „ściany wschodniej” w opcji 

„0”. Wyjątkiem jest Okręg PZW w Białej Podlaskiej, który podjął uchwałę w sprawie dostępu do 

wód Okręgu Bialskopodlaskiego dla wędkarzy Okręgu Siedleckiego, w tzw. opcji 50/50. 

Poinformował również, że trwają rozmowy z Okręgami Radomskim i Mazowieckim PZW w sprawie 

zasad korzystania z wód granicznych, tj. rzeki Wisły (obwód nr 2) i rzeki Bug (obwód nr 5). 

Wszystko wskazuje na to, że wędkarze zapłacą taką samą kwotę za zezwolenie za łowienie na Wiśle 

jak w 2017 r. Również jesteśmy blisko porozumienia z Okręgiem Mazowieckim odnośnie obwodu 

Nr 5 Rzeki Bug na podobnych zasadach jak w przypadku Okręgu Radomskiego. 

 Kol. Krzysztof Głowienko – prezes Koła PZW nr 19 w Garwolinie, wniósł zapytanie 

dotyczące możliwości nałożenia na członków koła PZW dodatkowych dobrowolnych składek w 

związku z koniecznością zagospodarowania nowego zalewu w Garwolinie.  

W odpowiedzi kol. Elżbieta Bierdzińska – główna księgowa Okręgu poinformowała, że dobrowolne 

wpłaty od wędkarzy mogą być zbierane przez koło. Wpłaty nie mogą być obwarowane określoną 

kwotą gdyż tracą wówczas przymiot dobrowolności. W takim przypadku rodzić to będzie określone 

skutki finansowo – podatkowe. 

Kol. Marcin Sałasiński – sekretarz Zarządu Okręgu zwrócił uwagę na zapisy § 55 ust. 7 Statutu 

PZW, który daje możliwości finansowania niezbędnych robót związanych z prowadzeniem 

zagospodarowania i ochrony wód będących we władaniu koła. 

 Po wyczerpaniu pytań do niniejszego punktu porządku obrad Zarząd Okręgu, jednogłośnie 

przyjął uchwałę nr 20 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 19.09.2017 r. w sprawie: składki na 

ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2018.  

 

Ad. 4 

Następnie przewodniczący zebrania przeszedł do realizacji punktu 4 porządku obrad. 

Kol. Marcin Sałasiński - sekretarz Zarządu Okręgu, przedstawił projekt uchwały nr 18 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, w sprawie: finansowania działalności statutowej przez Koła 

Okręgu PZW w Siedlcach. Uzasadnieniem do podjęcia uchwały była analiza wydatków w kołach 

Okręgu, która wskazuje, że w niektórych kołach brak jest wydatków na działalność statutową w 

zakresie działalności z dziećmi i młodzieżą oraz na zagospodarowanie i ochronę wód. 

W odpowiedzi na zapytania kol. Bogusława Korzeniewskiego wyjaśniono, że kompetencja 

zatwierdzania przekazywania środków na rzecz innego Koła PZW przez Prezydium ZO wynika z 

faktu, iż zgodnie z § 48 Statutu PZW to Prezydium na bieżąco (zwoływane jest nie rzadziej niż raz w 

miesiącu) kieruje całokształtem zagadnień i spraw podlegających kompetencji Zarządu. Wyjaśniono 
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również, że uchwała nie dotyczy stricte zarybiania oraz szkółek wędkarskich, a ogólnie pojętej 

działalności z dziećmi i młodzieżą , w tym np. zawody oraz na ochrony i zagospodarowanie wód, w 

tym np. akcje sprzątania łowisk, ochrona wód, prace konserwacyjne, itp. 

Rafał Kuczborski wyjaśnił, że sprawa np. dotyczy kół, które nie partycypują w ogóle w 

kosztach utrzymania łowisk na swoim terenie, a wędkarze tych kół korzystają chętnie z wód, na które 

inne koła łożą środki własne. Podobnie jest w przypadku pracy z młodzieżą. Wystarczy 

zorganizować zawody wędkarskie, dzień dziecka, co da wymierne efekty w postaci zainteresowania 

wędkarstwem i aktywnego wypoczynku wśród dzieci. Nie można akceptować budżetów kół, w 

których większość wydatków przeznaczana jest na działania rozrywkowe, a zaniedbywane są inne 

obowiązki statutowe. W odpowiedzi na zapytanie kol. Bartosza Mikulskiego, poruszył sprawę 

możliwości zarybień fakultatywnych przy obowiązywaniu operatów wodno-prawnych na dane 

obwody rybackie. 

Kol. Kazimierz Białas przypomniał, że oprócz zapisów statutowych Uchwała Zjazdowa 

Krajowego Zjazdu Delegatów nakłada na koła PZW obowiązek pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Kol. Robert Jasiński – prezes koła Nr 13 w Mińsku Mazowieckim zwrócił zebranym uwagę 

na fakt, iż o atrakcyjności naszych łowisk stanowi zasobność w ryby, stan zagospodarowania i 

ogólnie pojęty porządek. Dlatego wszystkie koła Okręgu powinny o to dbać, gdyż nie posiadamy 

zbyt dużo atrakcyjnych wód. 

 Po wyczerpaniu się dyskusji nad projektem uchwały Zarząd Okręgu, liczbą 10 głosów „za” 

przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie wstrzymującym się, przyjął uchwałę nr 18 Zarządu Okręgu PZW w 

Siedlcach, z dnia 19.09.2017 r. w sprawie: finansowania działalności statutowej przez Koła Okręgu 

PZW w Siedlcach.  

Następnie Marcin Sałasiński, przedstawił projekt uchwały nr 19 Zarządu Okręgu PZW w 

Siedlcach, w sprawie: przekazania w 2017 r. zezwoleń na amatorski połów ryb bez wnoszenia składki 

na ochronę i zagospodarowanie wód. Po zapoznaniu się z treścią uchwały i jej uzasadnieniem, 

Zarząd Okręgu, jednogłośnie przyjął uchwałę. 

  

Ad. 5. 

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

temat organizacji walnych zgromadzeń sprawozdawczo - wyborczych w Kołach. 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 końca lutego 2018 r., a komplet dokumentów po walnym powinien być 

dostarczony do biura Okręgu w terminie 14 dni od daty zgromadzenia. 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 

15.12.2017 r. wszystkie koła Okręgu przekazały do zatwierdzenia przez ZO preliminarze budżetowe 

na 2018 r. Przypomniała o inwentaryzacji środków pieniężnych w kołach i przeprowadzenie spisu z 

natury na dzień 31.12.2017 r. Niewykorzystane arkusze spisu z natury należy zwrócić do Biura 

Okręgu. 

 

Ad. 6 

1. Kol. Jerzy Szczęśniak przedstawił wniosek Koła PZW Nr 15 w Maciejowicach o 

dofinansowanie w kwocie do 2 499,00 zł zakupu przyczepki podłodziowej do przewożenia łodzi. 

Zarząd Okręgu, przy jednym głosie wstrzymującym się, zatwierdził dofinansowanie inwestycji. 

2. Kol. Kazimierz Białas przekazał informację na temat Krajowego Zjazdu Delegatów PZW, który 

odbył się w dniach 20-22 października 2017 r. Przekazał informację o zmianach we władzach i 

organach związku. Poinformował, że w skład Zarządu Głównego PZW wszedł  Prezes Okręgu 

Siedleckiego, kol. Waldemar Gozdek. Przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego został 

Kazimierz Białas – skarbnik naszego Okręgu.  

3. Kol. Wiesław Lipiec zapytał o zarybienia dokonywane przez Okręg PZW w Siedlcach w 

szczególności na zalewie siedleckim. Zwrócił uwagę na odstępstwa w prowadzonych 

zarybieniach od przyjętego Planu zarybień jesiennych. W odpowiedzi dyr. Rafał Kuczborski 
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poinformował, że zmiany dotyczą jedynie sortymentu ryb przeznaczonych na zarybianie. 

Ilościowo wszystko się zgadza. Zmiany wynikają z dostępności na rynku narybku danych 

gatunków. W tym roku w szczególności możliwe było pozyskanie dobrej jakości narybku 

leszcza z hodowli, co powinno być atrakcyjne dla łowisk i wędkarzy. Poinformował, że 

zarybianie będzie kontynuowane w miesiącu listopadzie sortymentem narybku szczupaka i 

karpia. 

4. Kol. Krzysztof Głowienko poprosił Zarząd Okręgu o dokończenie uregulowania stanu prawnego 

sprawy zbiornika "Kraski", by ograniczyć działania samozwańczego właściciela części wody 

oraz przejąć zbiornik we władnie przez PZW.  

5. Kol. Krzysztof Głowienko przekazał informację o umorzeniu sprawy toczonej przez Rzecznika 

Dyscyplinarnego Okręgu, na wniosek Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, wobec wędkarza Koła 

PZW w Łosicach. Przyczyną umorzenia jest brak chęci współpracy SSR w Łosicach, 

reprezentowanej przez komendanta tej straży, z Rzecznikiem Dyscyplinarnym w powyższej 

sprawie. Poinformował, że pomimo stosownych przepisów i szkoleń brak jest współpracy SSR z 

organami dyscyplinarnymi Związku. 

Kol. Kol. Kazimierz Białas poinformował, że szkolenie dla przewodniczących Okręgowych 

Sądów Koleżeńskich zostanie przeprowadzone po uchwaleniu przez Zarząd Główny Okręgu 

regulaminu postępowania wobec przewinień członków PZW.  

6. Kol. Bartosz Mikulski, na podstawie informacji widniejącej na stronie internetowej Okręgu,  

zapytał o stan porozumień z Okręgiem Mazowieckim PZW w sprawie sporu dotyczącego 

obwodu rybackiego rzeki Bug nr 5 oraz o stan realizacji uchwał zjazdowych. W odpowiedzi Kol. 

Kazimierz Białas poinformował zebranych o przebiegu negocjacji i ugody zawartej z Okręgiem 

Mazowieckim w sprawie będącej przedmiotem sporu. 

Wiceprezes Jerzy Szczęśniak w odpowiedzi na drugą cześć pytania poinformował, że pierwsze 

podsumowanie realizacji postanowień Zjazdu zostanie przedstawione po upływie roku. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu Okręgu 

PZW w Siedlcach. 

 

 

 

 

 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Wiceprezes ZO PZW w Siedlcach 

Marcin Sałasiński                       Jerzy Szczęśniak 

 


