
Wnioski Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW Lublin Haczyk 

do Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie 

  

   Wniosek nr 1. Podtrzymanie publikacji wniosków do ZO z Walnych Zebrań wszystkich Kół.  

Zgromadzenie Członków Koła PZW Lublin Haczyk domaga się podtrzymania publikacji wszystkich 

wniosków z Kół kierowanych do ZO PZW Lublin i ZG PZW. Uważamy, że wnioski z Kół są ważną 

informacją dla członków Zarządu Okręgu mówiące o tym, czego oczekują wędkarze lubelscy. 

Opublikowanie wniosków kierowanych do ZG PZW czy ZO PZW spowoduje ich większy poziom 

merytoryczny. Publikacja na internetowej stronie Okręgu podobnie jak w roku 2015 jest  mile 

widziane, oczekujemy jednak znacznie większego zaangażowania w zawartych odpowiedziach. 

 

 

   Wniosek nr 2. Zmniejszenie limitu ilościowego dla sandacza na Z.Zemborzyckim do 2 sztuk 

miesięcznie. 

Zalew Zemborzycki jest naszym zdaniem najbardziej atrakcyjnym wędkarsko zbiornikiem 

sandaczowym w okręgu lubelskim. Od kilku lat prowadzone jest zarybienie z naciskiem właśnie na 

ten gatunek ryb. Zmniejszenie limitu ilościowego do 2 sztuk miesięcznie dla sandacza pozwoli na 

jeszcze szybszy właściwy rozwój zbiornika (zmniejszenie populacji ryb białych, szczególnie małych i 

skarłowaciałych oraz co za tym idzie znaczna poprawa czystości zalewu). To ograniczenie jest 

również kompromisem dla tych, co chcą łowić te ryby licząc na prawdziwe okazy jak i również dla 

tych, którzy swoją zdobycz planują zabrać do domu. Brak wprowadzenia limitu ilościowego 

zabierania sandacza (szczególnie w okresie jesiennym) niebawem może spowodować niemal zupełnie 

zaniknięcie gatunku jakim jest sandacz w Zalewie Zemborzyckim. 

 

 

Wniosek nr 3. Organizacja Karpiowych Mistrzostw Okręgu 

Zarząd Koła PZW Lublin Haczyk podejmuje się współorganizacji Karpiowych Mistrzostw Okręgu. 

Ustalimy regulamin zawodów jak i członkowie naszego Koła będą czuwać nad odpowiednim 

przebiegiem tych zawodów. Od Okręgu oczekujemy jedynie pozwolenia na użycie oficjalnej nazwy 

"Karpiowe Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego", ufundowania pucharów dla 3 najlepszych drużyn oraz 

wpisanie zawodów do Kalendarza Imprez Sportowych Okręgu. Rozwój wędkarstwa karpiowego jest 

w ostatnich latach najbardziej widoczny jeśli chodzi o wszystkie metody wędkarskiego połowu ryb. 

Naszym zdaniem należy wyjść na przeciw oczekiwaniom wędkarzy, którzy coraz częściej  występują 

z szeregów PZW i łowią wyłącznie swoją ulubioną metodą na łowiskach specjalnych, nie będących 

wodami PZW, a obfitującymi w ryby ich interesujące (karp, amur). Zapewne wędkarstwo karpiowe 

zostanie w najbliższych latach uznane przez Zarząd Główny PZW jako nowa metoda wędkarskiego 

połowu, charakteryzuje się przecież specyficznym sprzętem, zasadami połowu i przeprowadzania 

zawodów, zupełnie innym od ogólnie pojętego wędkarstwa gruntowego. Okręg Lubelski poprzez 

organizację (z dużym udziałem  naszego Koła) zawodów karpiowych mistrzowskich wybije się przed 

szereg innych okręgów i tym samym wyjdzie na przeciw nowej modzie, która z całą pewnością będzie 



w najbliższej przyszłości ważną, oficjalnie opisaną w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, i jakże 

charakterystyczną wędkarską metodą połowu. 

 

 

Wniosek nr 4. Utworzenie górnego wymiaru dla ryb drapieżnych  w Z.Zemborzyckim 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Haczyk uważa, że Zarząd Okręgu powinien zrobić wszystko co 

możliwe, aby powstał ochronny wymiar górny dla sandacza (85cm), szczupaka (85cm) oraz okonia 

(35cm) w Zalewie Zemborzyckim. Wprowadzenie górnego wymiaru ochronnego znacznie przyczyni 

się do zwiększenia atrakcyjności łowiska, a także pozwoli na walkę ze skarłowaciałymi rybami 

spokojnego żeru, których w Zalewie jest stanowczo za dużo. 

 

 

 

Wniosek nr 5. Utrzymanie odcinków NK i wszystkich obostrzeń na górskich wodach Okręgu 

Lubelskiego 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Haczyk uważa, że tzw. odcinki „no kill”, całkowity zakaz 

zabierania lipienia oraz inne obostrzenia obowiązujące na wodach górskich okręgu lubelskiego 

powinny zostać podtrzymane. Najlepszym argumentem za tym wnioskiem jest znaczna poprawa 

jakościowa jak i ilościowa ryb łowionych na wodach górskich naszego okręgu w ostatnich latach. 

Tym bardziej dziwią nas niektóre głosy z innych kół o zlikwidowanie niektórych obostrzeń z 

odcinków górskich okręgu lubelskiego z czym stanowczo się nie zgadzamy. 

 

 

 

Wniosek nr 6. Stworzenie łowiska karpiowego na wodach PZW 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Haczyk uważa, że należy zauważyć ciągły wzrost popularności 

wędkarstwa karpiowego i tym samym stworzyć dla pasjonatów tego typu wędkarstwa odpowiednie 

łowisko na wodach PZW. Równocześnie stworzenie takiego łowiska, przystosowanego do 

kilkudniowych zasiadek oraz z rybami ponad 10 kilogramowymi spowoduje powrót tych wędkarzy, 

którzy zrezygnowali z opłacania składek PZW na rzecz opłacania dniówek na łowiskach 

komercyjnych nie związanych z PZW. Należałoby powołać specjalną komisję pracującą nad tym 

projektem, wyznaczyć łowisko z osobnym regulaminem, który koniecznie musi zawierać dodatkową 

opłatę za wędkowanie jak i całkowity no-kill ryb takich jak: karp i amur. Jako koło posiadającą w 

swoich strukturach sekcję karpiową jesteśmy otwarci na wspólne rozmowy na ten temat. 

 

 

 

Wniosek nr 7. Informacja o zasadach sponsorowania Okręgu PZW Lublin przez Toyotę 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Haczyk chciałoby uzyskać informacje, na jakich zasadach 

została zawarta umowa między Okręgiem PZW Lublin a Toyotą, jak długo będzie obowiązywać, jakie 

korzyści (materialne lub finansowe) uzyskał Okręg za podlinkowanie Toyoty na stronie głównej PZW 

Okręg Lublin oraz w przypadku korzyści finansowych – na co te pieniądze zostały (zostaną) wydane. 

 



Wniosek nr 8. Utworzenie procedury zarybień wód Okręgu PZW Lublin 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Haczyk uważa, że powinny zostać stworzone procedury 

zarybień wód Okręgu PZW Lublin. Powinny być w nich zawarte takie rzeczy jak wyznaczone strefy 

zarybień na łowiskach, informacje do komendantów SSR o planowanych zarybieniach w celu 

zwiększenia kontroli wędkarzy w dniach tuż po zarybieniu, okresowe zakazy wędkowania w 

miejscach zarybień, czy też zachęcenie większej aktywności kół wędkarskich do pomocy przy 

zarybieniach. Jeśli takie procedury istnieją – prosimy o możliwość zapoznania się z nimi naszego 

komendata grupy SSR działającej przy Kole Haczyk. 

 

 

 

Wniosek nr 9. Utworzenie terminarza zawodów Okręgowych dostępnego na stronie Okręgu 

PZW Lublin 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Haczyk zachęca do utworzenia Terminarza Zawodów 

Wędkarskich na wodach Okręgu PZW Lublin, podobnie jak przed 2 laty prowadzona była rezerwacja 

łowiska Dratów. Oprócz Dratowa należało by przygotować terminarz z najczęściej rezerwowanymi 

łowiskami, takimi jak Zalew Zemborzycki, Kraśnik czy Krzczeń. Dodatkowo powinna się znajdować 

informacja, które koła wędkarskie prowadzą rezerwację swoich łowisk (dla przykładu: Bychawa, 

Rogóźno, Opole Lubelskie, Poniatowa, Majdan Zahorodyński, itp.), które mają w opiece i wymusić na 

nich podobną rezerwację łowiska widoczną na stronie internetowej ich koła. Każde łowisko powinno 

być podzielone na sektory, wraz z graficznym podziałem łowiska, a w tabeli rezerwacji powinny się 

znajdować takie informacje jak: data zawodów, numery rezerwowanych sektorów, organizator 

zawodów. Dobrze widoczny powinien być numer telefonu bądź adres e-mail do osoby prowadzącej 

rezerwację łowiska. 

 

Jednocześnie uważamy, że wielce niestosowne jest wykorzystywanie pozycji członka Zarządu Okręgu 

do zajmowania dogodnych dla kół wędkarskich, które reprezentują dat i łowisk w ledwo co 

utworzonym Terminarzu Zawodów Okręgowych. W tym roku przedstawiciel naszego Koła będąc w 

poniedziałek rano w biurze Okręgu w celu rezerwacji łowisk i dat na zawody kołowe oraz 

towarzyskie, po raz kolejny rok z rzędu zauważył widniejące rezerwacje tych samych, powtarzających 

się kół – koła te mają swoich przedstawicieli w ZO PZW Lublin. Terminarz Zawodów Okręgowych 

powstał w sobotę (i tego też dnia wieczorem pojawił się na stronie Okręgu), a już w poniedziałek rano 

widniały rezerwacje wybranych dat i łowisk. Uważamy, że status członka Zarządu Okręgu nie 

powinien być przywilejem w pierwszeństwie rezerwacji dat i łowisk (a takie rezerwacje zostały 

wykonane od razu przy powstawaniu terminarza okręgowego bądź telefonicznie na numer prywatny 

osoby zapisującej rezerwacje w Okręgu).  

 

Mamy nadzieję, że od roku 2017 po uzgodnieniu terminów najważniejszych zawodów Okręgowych 

(typu Mistrzostwa Okręgu oraz Grand Prix), każde koło będzie miało równe szanse na 

zarezerwowanie daty/łowiska, a zapisy w przypadku łowisk ogólnodostępnych będą prowadzone 

osobiście bądź telefonicznie wyłącznie w godzinach pracy biura. 

 

 

 

 



Wnioski Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW Lublin Haczyk 

do Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego 

 

Wniosek nr 1. Aktualizacja RAPR – dostosowanie do obecnego rybostanu łowisk   

Zgromadzenie Członków Koła PZW Lublin Haczyk uważa, że rozwój techniki sprzętowej w 

metodach połowu ryb znacznie zwiększył umiejętności wędkarskie członków PZW. Równocześnie 

można zauważyć zubożenie łowisk PZW jeśli chodzi o ich rybostan, a zarybienia nie są w stanie 

przywrócić ilości (i jakości) ryb sprzed lat. Tym samym kierujemy wniosek o aktualizację Regulaminu 

Amatorskiego Połowu Ryb odnośnie zwiększenia ochrony poprzez obniżenie limitów dziennych oraz 

podwyższenie okresów ochronnych ryb drapieżnych takich jak: sum, sandacz, szczupak oraz ryb 

takich jak: jaź, kleń, pstrąg potokowy, lipień. Większe ochrona tych gatunków ryb naszym zdaniem 

pozwoli na zwiększenie atrakcyjności łowisk PZW. 

 

 

Wniosek nr 2. Aktualizacja Statutu PZW odnośnie kar za łamanie RAPR 

 

Zgromadzenie Członków Koła PZW Lublin Haczyk uważa, że obecne kary ujęte w Statucie PZW za 

łamanie Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb są stanowczo za łagodne. W zdecydowanej 

większości przypadków Koła wymierzają jedynie kary upomnienia bądź nagany, natomiast 

zawieszenia bądź wykluczenia w ramach członka PZW są właściwie martwym zapisem. Uważamy, że 

kary za łamanie RAPR powinny być znacznie surowsze, a nieprzestrzeganie wymiarów ochronnych, 

limitów ilościowych czy łowienie ryb w okresie ochronnym powinno skutkować minimum 

zawieszeniem takiego członka na rok w ramach członka PZW, a przy kolejnym złamaniu przepisów – 

co najmniej kilkuletnie wykluczenie bez możliwości skrócenia kary. 

 

 

Wniosek nr 3. Ustalenie karpiowania jako dyscypliny sportowej PZW 

 

Popularność karpiarstwa w Polsce na przełomie ostatnich kilkunastu lat bardzo wzrosła. W roku 2003  

światło dzienne ujrzał pierwszy numer kwartalnika poświęcony  temu rodzajowi wędkarstwa. Od 

pierwszego wydania po dziś dzień czasopismo współpracuje z firmami jak i wędkarzami z całego świata 

(Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch czy Belgii). 6 grudnia 2012 redakcja otworzyła telewizję 

KarpMaxTV, z której możemy dowiedzieć się o nowościach sprzętowych, relacjach z zawodów czy 

spotkań typu carpshow. 14 grudnia 2009 roku z woli 29 osób przybyłych z całej Polski na Zebranie 

Założycielskie powołana została Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego (PFWK). Organizacja ta 

ma zrzeszać karpiarzy chcących wpłynąć na rozwój wędkarstwa karpiowego dzisiaj, a tym samym 

wpływać na to, jak będzie ten sport wyglądał w przyszłości. W kodeksie etycznym członków federacji 

możemy znaleźć takie punkty jak: „Bezwzględnie wypuszczaj złowione ryby” czy „Wychowuj młodych 

wędkarzy w poszanowaniu przyrody i etyki karpiarza”. Co roku na terenie Naszego kraju organizowane 

są setki mniejszych jak i większych zawodów karpiowych. Potyczki te odbywają się w niezwykłej 

atmosferze zgody i rywalizacji fair-play. 



 Karpiowanie różni się od metody gruntowej pod wieloma względami. Zaczynając od montażu 

zestawów, które to robione są tak aby maksymalnie chronić rybę podczas holu co dla każdego karpiarza 

jest podstawą, kończąc na używanych przez karpiarzy przynętach niezwierzęcych. Metoda karpiowa nie 

przewiduje używania robaków, larw czy innych, mniejszych ryb. Ludzie związani ze środowiskiem 

karpiowym za pierwszy, główny punkt swojej wędkarskiej przygody stawiają sobie dobro złowionych 

ryb. Czy to na zawodach czy na prywatnej zasiadce nad opuszczoną wodą zasady nie zmieniają się. 

Złowione ryby traktowane są na równi. Na każdą z nich czeka specjalna, miękka mata, dzięki której 

ryba nie tapla się w błocie i nie obija na ziemi. Wszystkie ryby są niezwłocznie wypuszczane.  

 

 

Wniosek nr 4. Przyspieszenie prac nad utworzeniem bazy danych osób, przeciwko którym 

toczyło się postępowanie karne w Sądach Koleżeńskich.  

 

Wnioskujemy o stworzenie elektronicznej bazy danych (wystarczy np. Excel) z osobami, przeciwko 

którym wysłany był wniosek o ukaranie za złamanie RAPR wraz z wyrokiem sądu koleżeńskiego. W 

tym celu należy zobligować jednostki Społecznych Straży Rybackich do wysłania oryginału wniosku 

o ukaranie do Koła macierzystego danego wędkarza, a kopii pisma do Okręgu. Jednocześnie należy 

również zobligować Sądy Koleżeńskie do wysłania kopii wyroku do Okręgu (oryginał wyroku 

wysłany jest jednostce wnioskującej o ukaranie). W ten sposób powstanie baza danych zawierająca 

nazwiska, nr karty wędkarskiej, datę wykroczenia, opis wykroczenia oraz wyrok sądu koleżeńskiego 

w tej sprawie. Tworzeniem takiej bazy danych powinien się zająć jeden z członków Okręgowego Sądu 

Koleżeńskiego bądź inna osoba wyznaczona przez Zarząd Okręgu. Aktualizowana lista osób z 

aktualnymi i dawnymi wyrokami powinna być dostępna skarbnikom Kół, co najmniej raz w roku, 

najlepiej przy pobraniu pierwszych znaków na kolejny rok. Dodatkowo skarbnik każdego Koła 

powinien podpisać się pod "zapoznałem / nie zapoznałem się z listą ukaranych wędkarzy przez sądy 

koleżeńskie". 

Stworzenie takiej bazy danych z osobami ukaranymi, naszym zdaniem, w pewnym stopniu zmniejszy 

proceder nieprzestrzegania RAPR przez wędkarzy jak i głównie wymusi na Sądach Koleżeńskich 

odpowiedni wyrok wobec swoich członków, a liczba spraw umorzonych znacznie spadnie. Przecież 

każdemu Kołu PZW jak i samemu ZO zależy na wędkarzach przestrzegających RAPR oraz na walce z 

kłusownictwem. 

 

 


