Regulamin post powania przez Kierowników O rodków
Zarybieniowych Okr gu PZW w Nowym S czu na okoliczno
zaistnienia zagro e w rybostanie

Zasady post powania na wypadek powodzi
W przypadku wyst pienia zagro enia powodziowego, co winno zosta
stwierdzone na podstawie prognozy pogody, - Kierownik O rodka Zarybieniowego
lub na jego polecenie inny pracownik jest zobowi zany:
1. Do systematycznego sprawdzania stanu wody, nie rzadziej ni co dwie godziny,
2. Czyszczenia krat na uj ciu wody,
3. W przypadku wyst pienia zatorów ( np. ryz ) stałego udra niania i
monitorowania dopływu wody,
4. Ograniczenia dopływu wody na zasuwach oraz wypompowywania nadmiaru
wody na terenie O rodka,
5. Dokumentowania za po rednictwem zdj , nagra filmowych oraz protokołów
ubytków w rybach, je eli takowe wyst pi , ka dorazowo okre laj c w nim
mas ni tych ryb oraz ich ilo ,
6. Ratowania ryb przed zmarnowaniem wedle nast puj cej kolejno ci,
a) zgłoszenia Dyrektorowi biura potrzeby wywiezienia ich do innego
O rodka, który w tym momencie nie jest zagro ony lub w tym stanie
wy szej konieczno ci przeprowadzenia w trybie pilnym zarybienia,
b) poszukiwania ch tnych nabywców do zakupu, po obni onej cenie we
wcze niejszym uzgodnieniu z Dyrektorem biura,
7. Do zawiadomienia firmy Saria Małopolska Sp. z o.o. pod numerem telefonu
012 387 30 60 w celu dalszego odbioru i utylizacji padni tych ryb,
8. Podj cia innych czynno ci koniecznych do unikni cia skutków powodzi, które
b d konieczne.
Niezale nie od powy szych czynno ci Kierownik O rodka Zarybieniowego
zawiadamia telefonicznie w trybie natychmiastowym; w pierwszej kolejno ci
Ichtiologa Okr gu, a nast pnie Dyrektora biura. Powy sze powinno mie miejsce
ka dorazowo, gdy wyst pi jakiekolwiek przesłanki zagro enia dla ryb. Z kolei
Dyrektor biura powiadamia Prezesa Okr gu oraz Wiceprezesa Okr gu d/s
zagospodarowania wód. Osoby zawiadomione podejmuj dalsze decyzje w zakresie
usuwania skutków powodzi. Ponadto wszelkie sugestie w zakresie gospodarki na

O rodkach Zarybieniowych Okr gu Kierownicy O rodków winni przekazywa tak e
na bie co do Dyrektora biura oraz Ichtiologa Okr gu w dniu wypłaty wynagrodzenia.

Zasady post powania na wypadek wyst pienia chorób lub ni cia ryb
W przypadku wyst pienia chorób lub ni cia ryb, - Kierownik O rodka
Zarybieniowego lub na jego polecenie inny pracownik jest zobowi zany:
1. Do bie cego monitorowania i szukania przyczyn takiego stanu rzeczy,
przykładowo okre lenia, czy ryby nie s przeg szczone,
2. Odłowienia kilku sztuk ryb w celu dalszego sprawdzenia objawów,
3. Sprawdzenia temperatury oraz zawarto ci tlenu w wodzie w stawach,
4. Podj cia rodków profilaktycznych w postaci k pieli leczniczych ryb lub
okre lenia skutecznego antybiotyku,
5. Dezynfekcji stawów, ryb oraz ikry za pomoc siarczanu miedzi, aktomaru,
chloraminy t, roztworu formaliny itp.,
6. Odseparowania zdrowych ryb od chorych,
7. Oddania ryb do badania,
8. Dokumentowania za po rednictwem zdj , nagra filmowych oraz protokołów
ubytków w rybach, je eli takowe wyst pi , ka dorazowo okre laj c w nim
mas ni tych ryb oraz ich ilo ,
9. Do zawiadomienia firmy Saria Małopolska Sp. z o.o. pod numerem telefonu
012 387 30 60 w celu dalszego odbioru i utylizacji padni tych ju ryb,
10. Podj cia innych czynno ci koniecznych do unikni cia skutków chorób lub
ni , które b d konieczne.
Niezale nie od powy szych czynno ci Kierownik O rodka Zarybieniowego
zawiadamia telefonicznie w trybie natychmiastowym; w pierwszej kolejno ci
Ichtiologa Okr gu, a nast pnie Dyrektora biura. Powy sze powinno mie miejsce
ka dorazowo, gdy wyst pi jakiekolwiek przesłanki zagro enia dla ryb. Z kolei
Dyrektor biura powiadamia Prezesa Okr gu oraz Wiceprezesa Okr gu d/s
zagospodarowania wód. Osoby zawiadomione podejmuj dalsze decyzje w zakresie
usuwania skutków choroby ryb. Ponadto wszelkie sugestie w zakresie gospodarki na
O rodkach Zarybieniowych Okr gu Kierownicy O rodków winni przekazywa tak e
na bie co do Dyrektora biura oraz Ichtiologa Okr gu w dniu wypłaty wynagrodzenia.

Zasady post powania na wypadek wysokich temperatur

W przypadku wyst pienia wysokich temperatur wody, - Kierownik O rodka
Zarybieniowego lub na jego polecenie inny pracownik jest zobowi zany:
1. Do bie cego monitorowania za po rednictwem portalów pogodowych
prognozowanej temperatury powietrza,
2. Dokonywania regularnych pomiarów, nie rzadziej ni
co dwie godziny
temperatury wody oraz zawarto ci tlenu w wodzie w stawach,
3. Telefonicznego zgłoszenia do Ichtiologa Okr gu oraz Dyrektora biura potrzeby
wywiezienia z O rodka ryb np., z powodu przeg szczenia, co najmniej dwa
tygodnie wcze niej przed spodziewanymi upałami,
4. Do natychmiastowego zawiadomienia Ichtiologa Okr gu a w dalszej kolejno ci
Dyrektora biura, je eli temperatura wody przekroczy 23oC,
5. Zamkni cia dopływu ciepłej wody z uj cia brzegowego dla uzyskania
wzgl dnie zwi kszonego dopływu zimnej wody ze studni,
6. Realizowania pierwsze stwa w dostawie zimnej wody dla stawów, które
zostan wyznaczone przez Ichtiologa Okr gu za priorytetowe w momencie
obsadzania ryb,
7. Natleniania zimnej wody ze studni, je eli O rodek Zarybieniowy b dzie
wyposa ony w aparatur pozwalaj c na takie czynno ci,
8. Podj cia rodków profilaktycznych w postaci k pieli ryb lub okre lenia
skutecznego antybiotyku,
9. Zapobiegania dalszym skutkom nadmiernej temperatury oraz rozwoju glonów i
bakterii, poprzez k piele profilaktyczne, badania weterynaryjne, stosowanie
wapna itp.,
10. Ratowania ryb przed zmarnowaniem wedle nast puj cej kolejno ci:
a) zgłoszenia Dyrektorowi biura potrzeby wywiezienia ich do innego
O rodka, który dysponuje wod o ni szych temperaturach,
b) poszukiwania ch tnych nabywców do zakupu, po obni onej cenie we
wcze niejszym uzgodnieniu z Dyrektorem biura,
c) w ostateczno ci zabicia, wypatroszenia i zamro enia w chłodniach
O rodka lub w innej Instytucji, z któr Okr g zawrze porozumienie,
10. Dokumentowania za po rednictwem zdj , nagra filmowych oraz protokołów
ubytków w rybach, je eli takowe wyst pi , ka dorazowo okre laj c w nim
mas ni tych ryb oraz ilo ,
11. Do zawiadomienia firmy Saria Małopolska Sp. z o.o. pod numerem telefonu
012 387 30 60 w celu dalszego odbioru i utylizacji padni tych ryb,
12. Podj cia innych czynno ci koniecznych do unikni cia skutków wysokich
temperatur, które b d konieczne.

Niezale nie od powy szych czynno ci Kierownik O rodka Zarybieniowego
zawiadamia telefonicznie w trybie natychmiastowym; w pierwszej kolejno ci
Ichtiologa Okr gu, a nast pnie Dyrektora biura. Powy sze powinno mie miejsce
ka dorazowo, gdy wyst pi jakiekolwiek przesłanki zagro enia dla ryb. Z kolei
Dyrektor biura powiadamia Prezesa Okr gu oraz Wiceprezesa Okr gu d/s
zagospodarowania wód. Osoby zawiadomione podejmuj dalsze decyzje w zakresie
usuwania skutków wysokiej temperatury wody. Ponadto wszelkie sugestie w zakresie
gospodarki na O rodkach Zarybieniowych Okr gu Kierownicy O rodków winni
przekazywa tak e na bie co do Dyrektora biura oraz Ichtiologa Okr gu w dniu
wypłaty wynagrodzenia.
Brak stosowania si do wy ej wymienionych zasad mo e skutkowa karami
stosowanymi przez Dyrektora biura, a przewidzianymi przepisami kodeksu pracy.

Nowy S cz, dnia……………………….
Przyj łem do wiadomo ci i stosowania
…….…………………………………………
Podpis Kierownika O rodka Zarybieniowego

