Regulamin Organizacyjny O rodków Zarybieniowych
Okr gu PZW w Nowym S czu
Rozdział I
Postanowienie ogólne
O rodki zarybieniowe stanowi własno PZW oddan Okr gowi w Nowym S czu w
zarz d i u ytkowanie, czyli wszystkich w dkarzy, dlatego te we własnym interesie w dkarze
powinni przestrzega niniejszego regulaminu wewn trznego w zakresie norm zachowa na
terenie o rodków zarybieniowych. Niekontrolowana obecno osób postronnych na terenie
o rodków mo e doprowadzi w konsekwencji do zagro e w postaci przeniesienia chorób
zaka nych na ryby.
§1
Regulamin organizacyjny O rodków Zarybieniowych Okr gu PZW w Nowym S czu zwany
dalej regulaminem okre la:
1. Struktur organizacyjn O rodków Zarybieniowych Okr gu PZW w Nowym S czu
zwanych dalej „ O rodkiem Zarybieniowym”.
2. Zakres działania i zadania O rodka Zarybieniowego.
3. Prawa i obowi zki osób przebywaj cych czasowo na O rodku Zarybieniowym.
4. Zasady funkcjonowania O rodka Zarybieniowego.
5. Zakres działania kierownictwa O rodka Zarybieniowego.
§2
Niniejszy regulamin został opracowany i zatwierdzony w oparciu o nast puj ce akty prawne:
a/ uchwał Zarz du Okr gu PZW w Nowym S czu z dnia 24 kwietnia 2010 r. nr…
wprowadzaj c w ycie niniejszy regulamin z dniem jej podj cia.
b/ ustaw z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia ( Dz. U z 2006 r.
Nr. 171, poz. 1225).
c/ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz t oraz zwalczaniu chorób
zaka nych zwierz t ( Dz. U., Nr 234, poz. 1570).
d/ ustaw z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka e i chorób
zaka nych ludzi ( Dz. U., Nr 234, poz. 1570).
e/ ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy ( jednolity tekst Dz. U z 1998 r., Nr. 21,
poz. 94 z pó n. zm).
f/ rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie bada do celów
sanitarno – epidemiologicznych ( Dz. U z 2005 r. Nr 25 poz. 191).
g/rozporz dzenie Ministra Zdrowia i rozwoju wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie
zwalczania chorób zaka nych ryb ( Dz. U., Nr. 60, poz. 527).
h/ rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 7 pa dziernika 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymaga weterynaryjnych dla prowadzenia działalno ci w zakresie chowu i
hodowli zwierz t akwakultury oraz rozrodu ryb ( Dz. U., Nr 231, poz. 2323).
i/ rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy
wykonywaniu których istnieje mo liwo przeniesienia zaka enia na inne osoby ( Dz. U., Nr
133, poz. 939).

Rozdział II
Struktura organizacyjna O rodków Zarybieniowych
§3
1.Ka dy O rodek Zarybieniowy stanowi obiekt, podlegaj cy bezpo redniemu zwierzchnictwu
Zarz dowi Okr gu PZW w Nowym S czu.
2. O rodek Zarybieniowy stanowi miejsce pracy dla zatrudnionych w nim pracowników,
którzy podlegaj bezpo redniemu kierownictwu dyrektora biura Okr gu.

Rozdział III
Zakres działania i zadania O rodków Zarybieniowych
§4
O rodek Zarybieniowy jest obr bem hodowlanym działaj cym na podstawie:
a/ decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego wydanej na wniosek Okr gu PZW Nowy
S cz.
b/art. 13 i art. 15 ust 2b oraz 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie ródl dowym
( tekst jednolity Dz. U z 1999 r. Nr. 66, poz. 750 z pó n. zm).
c/§ 14 i § 16 rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w
sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów yj cych
w wodzie ( Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z pó n. zm).
§5
1. O rodek Zarybieniowy wykonuje zadania w zakresie chowu i hodowli ryb.
2. O rodek Zarybieniowy obejmuje powierzchni gruntów stawowych lub innych zbiorników
wodnych słu cych do chowu lub hodowli ryb, ł cznie z groblami, urz dzeniami
doprowadzaj cymi lub odprowadzaj cymi wod oraz obiektami gospodarczymi.
3. O rodek Zarybieniowy prowadzi gospodark zmierzaj c do pełnego i produktywnego
wykorzystania powierzchni produkcyjnej.
4. Merytoryczny nadzór nad realizacj zada zwi zanych z gospodark materiałem
zarybieniowym na O rodkach Zarybieniowych, sprawuje Ichtiolog Okr gu, współpracuj c w
tym zakresie z pracownikami O rodków Zarybieniowych, dyrektorem biura oraz prezesem
Zarz du Okr gu, który wyst puje w imieniu Zarz du Okr gu.
5. W O rodkach Zarybieniowych panuje cisza nocna w godzinach od 2100 do 5 00. W tym
czasie wył czona jest mo liwo zakupu ryb oraz prowadzenia innych czynno ci zwi zanych
z akcjami zarybieniowymi.

Rozdział IV
Prawa i obowi zki osób przebywaj cych czasowo na O rodkach
Zarybieniowych.
§6
1. Na terenie ka dego O rodka Zarybieniowego Okr gu PZW w Nowym S czu wydziela si
dwie strefy dost pu:
a) Strefa I – dost pna dla wszystkich osób pragn cych naby ryby;
b) Strefa II – dost pna dla personelu O rodka Zarybieniowego i pracowników Okr gu.

2 Członkowie Zarz du Okr gu oraz przedstawiciele Komisji Zagospodarowania Wód
działaj cy przy Zarz dzie Okr gu i w kołach wybieraj spo ród siebie cztery osoby, które
maj równie prawo wst pu do strefy II, podczas odbioru ryb na zarybienia. Osoby te licz i
wa przewo one ryby oraz pomagaj pracownikom w innych czynno ciach zwi zanych z
prawidłowym procesem transportu.
3 Inne przypadki wst pu do strefy II mo liwe s jedynie po wcze niejszym uzgodnieniu tej
kwestii z dyrektorem biura lub prezesem Zarz du Okr gu.
4. Inne osoby mog wej do strefy II wył cznie na podstawie upowa nienia wydanego przez
Zarz d Okr gu lub prezesa Okr gu.
§7
Osoby upowa nione do wst pu do strefy II przed wej ciem przechodz dezynfekcj obuwia i
r k oraz zakładaj odzie ochronn .
§8
Obydwie strefy musz by czytelnie i w sposób nie budz cy w tpliwo ci oznakowane.
§9
Pomi dzy strefami znajduj si maty nas czone rodkami dezynfekuj cymi.
§ 10
Kategorycznie zabrania si wst pu na teren o rodka bez powiadomienia osoby
odpowiedzialnej za o rodek, nawet dla osób upowa nionych do wst pu do strefy II.
§ 11
Osoby upowa nione do wst pu do strefy II zobowi zuj si przestrzega postanowie
niniejszego regulaminu oraz stosowa si do pró b i zalece pracowników O rodka
Zarybieniowego.
§ 12
Osoby upowa nione ponosz tak e odpowiedzialno
nieprzestrzegania wy ej wymienionych zasad i zarz dze .

za szkody b d ce wynikiem

§ 13
Zobowi zuje si pracowników O rodków Zarybieniowych do dbania o zabezpieczenie w
rodki dezynfekuj ce i odzie ochronn wymienion w § 7 niniejszego regulaminu.

Rozdział V
Zasady funkcjonowania O rodków Zarybieniowych
§ 14
O rodek Zarybieniowy działa według nast puj cych zasad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Praworz dno ci.
Słu ebno ci wobec działaczy społecznych i innych klientów.
Racjonalnego gospodarowania rodkami i mieniem Zwi zku.
Jednoosobowego kierownictwa.
Kontroli wewn trznej.
Podziału zada pomi dzy pracownikami kieruj cymi prac O rodka.

§ 15
Pracownicy O rodka Zarybieniowego w wykonywaniu swoich obowi zków i zada O rodka
działaj na podstawie i w granicach przepisów prawa powszechnego oraz przepisów
wewn trznych i uchwał organów PZW, jak równie obowi zani s do ich cisłego
przestrzegania.
§ 16
Gospodarowanie rodkami i mieniem O rodka Zarybieniowego odbywa si
racjonalny i celowy z uwzgl dnieniem zasady szczególnej ostro no ci.

w sposób

§ 17
Pracownik kieruj cy pracami O rodka Zarybieniowego przeprowadza kontrol wewn trzn w
zakresie prawidłowo ci wykonywania zada O rodka i wykonywania obowi zków przez
poszczególnych pracowników.
§ 18
Pracownicy O rodka Zarybieniowego zobowi zani s do współdziałania z działaczami
społecznymi w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

Rozdział VI
Zakres działania pracowników kieruj cych pracami O rodków
Zarybieniowych
§ 19
1. O rodkiem Zarybieniowym kieruje i reprezentuje go na zewn trz kierownik lub pracownik
kieruj cy pracami O rodka.
2. Kierownik ponosi odpowiedzialno za powierzony mu O rodek Zarybieniowy.
3. W przypadku nieobecno ci kierownika O rodkiem Zarybieniowym kieruje upowa niony
pracownik.
4. Kierownik O rodka Zarybieniowego podlega słu bowo bezpo rednio Zarz dowi Okr gu a
pracownik kieruj cy prac O rodka pod dyrektora biura Okr gu.
§ 20
Do zada kierownika nale y w szczególno ci:
1. Bezpo rednie planowanie, rozpoznanie i analiza potrzeb O rodka Zarybieniowego.
2. Bezpo rednia współpraca z ichtiologiem Okr gu, dyrektorem biura oraz innymi członkami
Zarz du.
3. Podejmowanie wszelkich działa maj cych na celu zabezpieczenie przed zagro eniem
epizootycznym, epidemicznym oraz innych, okre lonych w przepisach weterynaryjnych.
4. Podejmowanie bie cych decyzji w innych sprawach nieuregulowanych niniejszym
regulaminem.

