
 
 

UCHWAŁA Nr 53/Prezydium/2017 
Zarządu Okręgu PZW 

z siedzibą w Opolu 
z dnia 28/08/2017   

 
w sprawie  

zatwierdzenia zmian dotyczących procedur zarybieniowych 
 
 

§1 
Zarząd Okręgu PZW z siedzibą w Opolu zatwierdza zmiany dotyczące procedur zarybieniowych, których 
jednolite brzmienie po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§2 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Zarządu Okręgu PZW.  
 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
§4 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW z/s w Opolu. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy: 
- …5…..głosach „za”, 
- …0….. głosach „przeciw”, 
- …0….. głosach „wstrzymujących się” 

 
 

Sekretarz ZO PZW                       Wiceprezes ZO PZW               Prezes ZO PZW 
 
 

Robert Walczak                      Kazimierz Kuprian                   Wiesław Miś 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 53/Prezydium/2017 
z dnia 28/08/2017 w sprawie  

 zatwierdzenia zmian dotyczących procedur zarybieniowych 

 

Procedury obowiązujące podczas dokonywanych zarybień  

wód wchodzących w skład obwodów rybackich  

oraz wód będących w użytkowaniu kół wędkarskich  

Okręgu PZW z/s w Opolu 

 

A. Obwody rybackie  

1. Zarybianie wód  

a) dawki zarybieniowe oraz rodzaj materiału zarybieniowego ustala Główny Ichtiolog na 

podstawie opracowanych operatów rybackich, 

b) zarybienia dokonuje pracownik biura Okręgu oraz przedstawiciele wytypowanych kół 

wędkarskich, 

c) Główny Ichtiolog lub osoba przez niego wytypowana koordynuje zarybienia oraz 

powiadamia o  terminie,  miejscu,  godzinie załadunku ryb oraz o czasie zarybienia : 

- RZGW (Poznań, Wrocław, Gliwice), terminy zgodnie z umową (3 dni - szczupak, sandacz, 

węgorz, 7 dni - pozostałe gatunki),  

  - PSR i SSR, 

  - opiekuna rejonu (3 dni wcześniej), który jednocześnie wyznacza komisję 

minimum 2 osobową z przedstawicieli kół zainteresowanych i zleca jej kontrolę 

przy załadunku i transporcie ryb  do miejsca zarybienia* 

* zapis dotyczy zarybienia , kiedy nie będzie możliwości stwierdzenia ilości ryb przy 

zarybieniu (młodociane formy np. wylęg, narybek letni)  

                              

 W uzasadnionych przypadkach termin zarybienia zgodnie z ustaleniami Dyrektora 

Biura ZO. 

Dodatkowo Dyrektor Biura ZO przekazuje informacje przewodniczącemu OKGiZW. Może 

również umieścić informację na stronie internetowej. 

 d)  Główny Ichtiolog lub osoba przez niego wytypowana zobowiązuje koła wędkarskie 

znajdujące się w rejonie największych zbiorników tj. Nysa, Otmuchów, Turawa do 

wytypowania min. 3 osobowej grupy wraz z łodziami, (jeżeli jest taka potrzeba), 

odpowiedzialnej za pomoc w zarybianiu w/w zbiorników. 

Za organizowanie grup zarybieniowych po otrzymaniu zgłoszenia od Głównego Ichtiologa 

odpowiedzialny jest w odniesieniu do powyższych wód - Inspektor ochrony wód, pozostałe 

wody - Główny Ichtiolog 

2. Dokumentacja 

a) dokumentem potwierdzającym wykonanie zarybienia jest protokół zarybieniowy 

(wypełniony w trzech egzemplarzach) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 roku w sprawie prowadzenia dokumentacji 

uprawnionego do rybactwa. 

Protokół ten wypełnia Główny Ichtiolog lub osoba przez niego wytypowana (zapoznana z 

zasadami wypełniania protokołu, dla RZGW) i podpisywany jest w momencie zarybienia. 

b) protokół podpisywany jest przez wypełniającego (Główny Ichtiolog lub osoba przez niego 

wytypowana) oraz przedstawiciela RZGW, (jeżeli jest obecny); 

c) na oryginale protokołu w rubryce 6a (uwagi dot. Zarybienia) podpisują się czytelnie 

przedstawiciele kół obecnych i dokonujących zarybienia; 

d) oryginał przekazywany jest do księgowości biura Okręgu, 1 kopia dla RZGW, 1 kopia 

Sekretariat Okręgu; 



e) dokumentem potwierdzającym wydanie ryby z Ośrodka „Poliwoda” jest druk MW 

(podpisany przez wydającego oraz przedstawiciela koła wędkarskiego); 

f) pracownik biura odpowiada za prawidłowość wypełniania, obiegu dokumentów oraz 

dostarczeniu ich do Księgowości Okręgu; 

g) (wykreślono) 

h) dokumentem potwierdzającym odbiór ryb jest podpisany protokół odbioru ryb (na podstawie 

tego dokumentu wystawiana jest faktura RR) lub druk WZ; 

i) w razie nieobecności przy zarybieniu przedstawiciela RZGW oraz kół wędkarskich 

pracownik biura informuje o tym fakcie Prezesa Okręgu. 

 

B. Wody wędkarskie znajdujące się w użytkowaniu kół 

 

1.Zarybienia wód 

a) normy zarybieniowe regulowane są uchwałami Okręgu, natomiast w uzasadnionych 

przypadkach mogą one ulec zmianie, 

b) zarybienia dokonują powołani uchwałą Koła przedstawiciele komisji zarybieniowej oraz 

Społeczny Inspektor Zarybieniowy, 

Do zadania ich należy: odbiór ryb z Ośrodka „Poliwoda” lub spoza, obecność przy zarybieniu 

poszczególnych wód, podpisywaniu dokumentów i zwróceniu do biura Okręgu w terminie 7 

dni roboczych od momentu zarybienia. 

Przy zarybianiu obecni są przedstawiciele poszczególnych Kół wędkarskich (zwani dalej 

komisją zarybieniową) wraz z inspektorem zarybieniowym, 

c) zarybienie dodatkowe (ilość i asortyment)ze środków Okręgu może się odbyć po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Głównego Ichtiologa oraz uzyskaniu zgody Zarządu 

Okręgu, 

d) każde dodatkowe zarybienie (ilość i asortyment) ze środków kół może się odbyć po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Głównego Ichtiologa. Zarybienia dodatkowe opiniowane sa 

na podstawie pisemnych zamówień złożonych przez Koło. 

Gospodarstwo, z którego zamierzony jest zakup ryb winno znajdować się pod stałą opieką 

lekarza weterynarii (numer weterynaryjny), posiadać aktualne świadectwo zdrowia ryb. 

e) po każdym zarybieniu karpiem i ze środków Okręgu, zbiornik wodny wyłączony jest z 

wędkowania na dwa tygodnie po dokonanym zarybieniu.  

 

2. Dokumentacja 

a) dokumentem potwierdzającym zarybienie jest podpisany protokół zarybieniowy a odbioru 

ryb druk MW lub protokół odbioru ryb w przypadku zakupu ryb spoza Ośrodka „Poliwoda”. 

Protokoły wypełnia Główny Ichtiolog, osoba upoważniona lub wytypowane przez Koło osoby 

(komisja zarybieniowa), podpisywane są nad zbiornikiem przez osobę do tego uprawnioną. 

Protokoły te muszą być zdane w biurze Okręgu nie później jak tydzień po zarybieniu, 

b) dokumentem potwierdzającym odbiór ryb jest protokół odbioru ryb, który stanowi 

jednocześnie dokument przewozu (na podstawie tego dokumentu wystawiana jest faktura RR).  

 

C. Dodatkowo 

 

1.W sprawach nie ujętych w/w procedurach decyduje Dyrektor Biura ZO, Główny Ichtiolog 

w porozumieniu z Prezesem ZO oraz Przewodniczącym OKGiZW. 

2. Wszystkie podpisy nieopatrzone imiennymi pieczątkami muszą być podpisane z imienia i 

nazwiska. 

3. Nadzór nad realizacją przyjętej procedury sprawuje Okręgowa Komisja Gospodarcza i 

Zagospodarowania Wód. 



 

 

Załączniki: 

- protokół zarybieniowy dla obwodów rybackich, 

- protokół zarybieniowy na pozostałe wody, 

- arkusz zamówienia ryb dla kół, 

- druk MW,  

- protokół odbioru ryb. 

 

 

 



 


