
                   Załącznik nr 1 do protokołu nr 2 

                             z posiedzenia ZO z dnia 11.07.2020 r. 

 

Uchwała nr 12/2020   

Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 11 lipca 2020 roku 

 

w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Okręgu. 

 

Na podstawie § 48 ust. 2 i 3 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.,  

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

uchwala: 

 

§ 1 

Zatwierdza bez zmian i uchyleń poniżej wymienione uchwały podjęte na posiedzeniach 

Prezydium Zarządu Okręgu  PZW w Radomiu w miesiącu kwietniu, maju i czerwcu 

 

1) Nr 7 w sprawie umożliwienia wnoszenia składek rocznych przez platformę  

e-zezwolenia 

2) Nr 8 w sprawie powołania Straży Ochrony Wód Okręgu PZW w Radomiu 

3) Nr 9 w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską przy kole 

PZW nr 54 Viking Radom. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Zarządu Okręgu. 

§ 4 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu. 

 

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu: 

 

Sekretarz Zarządu Okręgu:     Prezes Zarządu Okręgu: 

      Beata Olejarz                                     Antoni Chmura 

 

 



                                 Załącznik nr 1 do protokołu nr 2 

                             z posiedzenia ZO z dnia 11.07.2020 r. 

 

Uchwała nr 13/2020   

Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 11 lipca 2020 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu Okręgu 

PZW w Radomiu na II półrocze 2020 r. 

 

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.,  

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

uchwala: 

 

§ 1 

Zatwierdza terminarz i tematykę posiedzeń  Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Radomiu                           

na drugie półrocze 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza Prezesowi ZO PZW. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu: 

 

Sekretarz Zarządu Okręgu:     Prezes Zarządu Okręgu: 

      Beata Olejarz                                     Antoni Chmura 

 

 

 

 

 

 



                   Załącznik do uchwały nr  13/2020 

                              z dnia 11.07.2020 r. 

 

Terminarz i tematyka posiedzeń  

Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Radomiu  

na II półrocze 2020 roku 

 

Terminy posiedzeń 

 

Prezydium ZO PZW   1 sierpnia; 5 września; 10 października;  

7 listopada; 12 grudnia; 

 

Zarząd Okręgu PZW   10 października;  12 grudnia;  

 

Tematy wiodące posiedzeń 

 

Prezydium ZO PZW w Radomiu:  

 

1 sierpnia (sobota) 

- przyjęcie informacji finansowo organizacyjnych za ostatni miesiąc 

- przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia 

- sprawy bieżące. 

 

5 września (sobota) 

 rozpatrzenie wniosków z zebrań sprawozdawczych kół 

 współpraca w dziedzinie ochrony wód z uprawnionymi organami, z PSR i Policją w 

powiatach Okręgu 

  informacja z działalności biura ZO w aspekcie realizacji uchwał i wniosków 

podejmowanych przez władze i organy Okręgu  

  Przygotowanie ujednoliconych druków na zebrania sprawozdawczo-wyborcze kół 

  przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia 

  sprawy bieżące. 

 

 

 



 

10 października (sobota) 

- Przyjęcie informacji o stanie finansowo – organizacyjnym ZO PZW za okres od 01.07-30.09 

2020 r.  

- Ustalenie wysokości składki na ochronę i zagospodarowanie wód na 2021 rok.  

- Zasady wędkowania na wodach Okręgu PZW w Radomiu w roku 2021 

- Przyjęcie ordynacji wyborczej dla kół 

- Harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Kołach PZW w 2020 r. 

- Przyjęcie informacji o porozumieniach międzyokręgowych 

- przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia 

- sprawy bieżące 

 

7 listopada (sobota) 

- przyjęcie informacji o rozliczeniu Kół i skarbników za 2020 rok. 

- przyjęcie informacji finansowo organizacyjnych za ostatni miesiąc 

- Przygotowanie regulaminu oceny pracowników ZO 

- przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia  

- sprawy bieżące. 

 

12 grudnia  (sobota) 

- Przyjęcie planów pracy na I półrocze 2021 

 a) Zarządu Okręgu PZW 

 b) Prezydium Zarządu Okręgu PZW 

- przyjecie terminarza zawodów okręgowych na rok 2021 

- informacja w sprawie wykonania budżetu  

- informacje z prac komisji problemowych Okręgu za rok 2020 

- przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia 

- sprawy bieżące. 
 

Zarząd Okręgu PZW w Radomiu 

  analiza działalności organizacyjnej i finansowej jednostek terenowych Okręgu w 2019  

  ocena wykonania zarybień obwodów rybackich i wód pozaobwodowych w pierwszym 

kwartale 2020 r., 

  sprawy bieżące. 

 

10 październik (sobota) – z udziałem Prezesów kół 

- Przyjęcie informacji o stanie finansowo – organizacyjnym ZO PZW za okres od 01.07-30.09 

2020 r.  

- Ustalenie wysokości składki na ochronę i zagospodarowanie wód na 2021 rok.  

- Zasady wędkowania na wodach Okręgu PZW w Radomiu w roku 2021 

- Przyjęcie ordynacji wyborczej dla kół 

- Harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Kołach PZW w 2020 r. 



- Przyjęcie informacji o porozumieniach międzyokręgowych 

- sprawy bieżące 

 

 12 grudzień (sobota) – z udziałem Prezesów kół 

- zatwierdzenie uchwał przyjętych przez PZO 

- Przyjęcie planów pracy na I półrocze 2021 

 a) Zarządu Okręgu PZW 

 b) Prezydium Zarządu Okręgu PZW 

- przyjecie terminarza zawodów okręgowych na rok 2021 

- informacja w sprawie wykonania budżetu  

- informacje z prac komisji problemowych Okręgu za rok 2020 

- sprawy bieżące. 

 

 

 

Uwaga: 

W zależności od bieżących potrzeb: tematyka i terminy posiedzeń mogą ulec zmianie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do protokołu nr 2 

Z posiedzenia ZO z dnia 11.07.2020 r. 

 

 

Uchwała nr 14/2020 

Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 11.07.2020 r. 

 

w sprawie: Powołania członków Straży Ochrony Wód Okręgu PZW w Radomiu. 

 

Na podstawie § 47 pkt. 10, 15, Statutu PZW z dnia 15.03.2017r. 

Zarządu Okręgu PZW w Radomiu 

uchwala: 

 

§1 

Powołuje członków Straży Ochrony Wód celem realizacji spoczywających na Okręgu obowiązków w 

zakresie ochrony wód Okręgu w następującym składzie: 

 

1. Tomasz Walczak – Członek Koła PZW nr 54 Viking Radom 

2. Przemysław Dąbrowski –  Członek Koła PZW nr 31 ZNTK Leszcz 

3. Rafał Tomaszewski – Członek Koła PZW nr 54 Viking Radom 

4. Dariusz Pietrzyk – Członek Koła PZW nr 29 Łucznik Radom 

5. Ryszard Iwański – Członek Koła PZW nr 29 Łucznik Radom 

6. Mateusz Śliwiński – Członek Koła PZW nr 13 Starostwo Powiatowe Radom 

7. Marcin Runowski – Członek Koła PZW nr 31 ZNTK Leszcz 

 

§2 



Uchwala regulamin Straży Ochrony Wód, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§3 

Wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi biura Zarządu Okręgu PZW w Radomiu 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

§5 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu 

 

 

 

 

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu : 

 

  

Sekretarz Zarządu Okręgu:                  Prezes Zarządu Okręgu:      

 

 

           Beata Olejarz                               Antoni Chmura  

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 



DZIAŁANIA STRAŻY OCHRONY WÓD POWOŁANEJ PRZY OKRĘGU PZW W 

RADOMIU 

 

 

1. Zadaniem Straży Ochrony Wód (dalej także SOW) jest kontrola przestrzegania 

regulaminu amatorskiego połowu ryb oraz regulaminów łowisk wód użytkowanych przez 

Okręg PZW w Radomiu. 

 

2. Członkiem SOW może zostać pełnoletni członek zwyczajny PZW należący do jednego z 

kół Okręgu PZW w Radomiu, dający rękojmię należytego wykonywania powierzonych 

mu obowiązków.  

 

3. Członków SOW powołuje w drodze uchwały Zarząd Okręgu PZW w Radomiu na 

wniosek Prezesa Zarządu Okręgu. 

 

4. Okręg PZW w Radomiu wyposaży nieodpłatnie członków Straży Ochrony Wód w 

identyfikatory zawierające imię, nazwisko, zdjęcie oraz określenie przynależność do 

SOW. 

 

5. Każdy członek SOW jest uprawniony do dokonywania kontroli osób wędkujących na 

wodach Okręgu w zakresie posiadania dokumentów uprawniających do amatorskiego 

połowu ryb na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Radomiu oraz przestrzegania 

regulaminu amatorskiego połowu ryb i regulaminów poszczególnych zbiorników, w 

szczególności w zakresie stosowania się do okresów i limitów ochronnych poławianych 

ryb. 

 

6. W razie ujawnienia przez członka SOW naruszenia regulaminu amatorskiego połowu ryb 

lub regulaminów poszczególnych zbiorników poprzez połów niedozwoloną metodą, 

zabieranie ryb objętych wymiarem ochronnym lub okresem ochronnym, połów przy 

użyciu większej ilości wędek niż dozwolona, brak uprawnień do amatorskiego połowu ryb  

członek SOW jest zobowiązany zawiadomić SSR lub PSR lub Policję. 

 

 

7. W przypadku zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego regulaminu, 

członek SOW jest zobowiązany do sporządzenia notatki relacjonującej przebieg kontroli, 

a następnie przekazania jej w terminie 3 dni do siedziby Okręgu PZW w Radomiu. 

 

8. Okręg PZW w Radomiu, w drodze odrębnej uchwały, upoważni poszczególnych 

członków SOW do przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji zadań SOW. 

 

9. Członkostwo w SOW jest dobrowolne i nieodpłatne. Członkom SOW nie przysługuje 

wynagrodzenie za wykonywanie powierzonych im zadań. 

 

10. Nadzór nad należytym funkcjonowaniem Straży Ochrony Wód sprawuje Zarząd Okręgu 

PZW w Radomiu. 

 

 

 


