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Komunikat 

z nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach w dniu   

23 czerwca 2017 roku. 
 

  

 Posiedzenie otworzył Prezes Waldemar Gozdek. Poinformował, że bieżące posiedzenie 

Zarządu Okręgu zwołane zostało w trybie nadzwyczajnym na wniosek Prezesa Zarządu Okręgu, w 

związku z pismem Zarządu Głównego PZW, przesłanym pocztą elektroniczną, w dniu 21.06.2017 r. 

do Okręgu PZW w Siedlcach, dotyczącym propozycji ugody pomiędzy okręgami PZW: siedleckim i 

mazowieckim. Członkowie Zarządu Okręgu o dzisiejszym posiedzeniu zostali powiadomieni w 

sposób przewidziany Regulaminem pracy. Następnie Prezes stwierdził obecność na posiedzeniu 8 

członków ZO wobec 7 usprawiedliwionych nieobecności, przez co zachowane jest kworum i 

zdolność do podejmowania uchwał.  

 

  Prezes Okręgu poinformował zebranych na posiedzeniu członków Zarządu Okręgu o 

przesłaniu w dniu 21.06.2017 r., przez Zarząd Główny PZW, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, pisma do Okręgu PZW w Siedlcach, dotyczącego propozycji ugody pomiędzy 

Okręgami: siedleckim i mazowieckim, w związku ze sporem dotyczącym obwodu rybackiego rzeki 

Bug Nr 5. Poinformował Zarząd, że genezą dla przedmiotowego pisma było powołanie przez Zarząd 

Główny, na wniosek Okręgu Mazowieckiego PZW, komisji arbitrażowej do zawarcia ugody 

pomiędzy Okręgami. W dniu 13.06.2017 r. odbyło się spotkanie komisji arbitrażowej, w której 

uczestniczyli przedstawiciele zwaśnionych Okręgów oraz Zarządu Głównego. Posiedzenie komisji 

arbitrażowej nie zakończyło się żadnymi konkretnymi ustaleniami. 

  Następnie Prezes Zarządu poprosił Kol. Jerzego Szczęśniaka - Wiceprezesa ds. 

Organizacyjno-Sportowych o odczytanie treści protokołu ze spotkania arbitrażowego w dniu 

13.06.2017 r. Kol. Jerzy Szczęśniak odczytał projekt ugody. 

Po przeprowadzeniu dyskusji nad przesłanym projektem ugody, Zarząd Okręgu PZW w 

Siedlcach jednogłośnie podjął decyzję o odmowie podpisania ugody na zaproponowanych w 

przesłanym projekcie warunkach, oraz o wystąpieniu o kolejne spotkanie arbitrażowe, którego celem 

będzie wypracowanie satysfakcjonującego porozumienia.  

Następnie Zarząd Okręgu przedyskutował możliwe warunki porozumienia oraz formy 

zadośćuczynienia od Okręgu Mazowieckiego PZW  i upoważnił przedstawicieli władz Okręgu PZW 

w Siedlcach do zaprezentowania podczas kolejnych rozmów, stanowiska wypracowanego na 

dzisiejszym zebraniu. 

Przygotowanie pisemnej odpowiedzi Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach w przedmiotowej 

sprawie oraz przesłanie jej przy pomocy poczty elektronicznej powierzono sekretarzowi Zarządu 

Okręgu.  

  Na zakończenie, w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi działalności 

sportowej, organizacji zawodów oraz sędziowania, zaproponowano, by wprowadzić do porządku 

obrad, jednego z posiedzeń Zarządu Okręgu, szerokiej dyskusji na temat działalności sportowej w 

Okręgu.  

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

 

 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Prezes ZO PZW w Siedlcach 

Marcin Sałasiński                  Waldemar Gozdek 

 


