
Załącznik do protokołu z posiedzenia 
ZO z dnia 25.02.2013r.

Uchwała Nr 5/02/2013

RAMOWE ZASADY

PROWADZENIA ŁOWISK SPECJALNYCH PRZEZ KOŁA PZW

 OKRĘGU PZW W ZIELONEJ GÓRZE

Na podstawie §  7 pkt. 6, § 46 pkt. 10 i 15 Statutu PZW oraz uchwały nr 22 Prezydium ZG PZW z 
dnia 01 lipca 2006r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

PRZEPISY OGÓLNE

1. Niniejsze ramowe zasady prowadzenia łowisk specjalnych przez koła PZW stanowią wewnętrzny akt 
prawny obowiązujący wszystkie koła PZW Okręgu w Zielonej Górze prowadzące tego typu działalność.

2. Pod pojęciem łowiska specjalnego koła PZW, zwanego dalej łowiskiem specjalnym, rozumie się akwen 
wodny,  na  który  obowiązują  specjalne  zasady  wędkowania  oraz  opłaty  nie  związane  z  powszechnie 
obowiązującymi składkami PZW. 

3.  Każdy  wędkarz  ma  prawo  do  amatorskiego  połowu  ryb  na  łowisku  specjalnym  na  podstawie  
zezwolenia wydanego przez koło - gospodarza łowiska. Wyjątek stanowić może łowisko z limitowaną 
ilością zezwoleń.

4.  Łowisko  specjalne  jest  prowadzone  w  formie  działalności  gospodarczej,  działa  na  zasadach 
samofinansowania  się.  Koło  PZW  je  prowadzące  ponosi  wszelkie  obciążenia  wynikające  z  jego 
funkcjonowania, a ewentualnie wypracowany zysk może być wykorzystany na inne cele statutowe PZW.

5. Łowiska specjalne mogą funkcjonować w ramach następujących kategorii: 

1)  Komercyjne:  umożliwia  wędkowanie z  pewnym sukcesem złowienia ryb.  Jest  ono specjalnie 
dorybiane i chronione,

2) Ochronne: zabezpiecza przed przełowieniem stada podstawowego ryb, a także ogranicza ilość 
wędkujących na nim, poprzez imienne, limitowane wydawanie zezwoleń,



3)  Licencyjne:  na  wodach  wymagających  ograniczenia  presji  wędkarskich,  zabezpiecza  przed 
nadmiarem  wędkujących  poprzez  wydawanie  licencji  dziennych  lub  okresowych  dla  z  góry  
określonych ilości wędkujących.

6. Celem prowadzenia łowiska specjalnego koła jest zwiększenie różnorodności warunków wędkowania.

7. Koordynacją funkcjonowania łowisk specjalnych kół PZW z ramienia  Zarządu Okręgu PZW (ZO PZW) w 
Zielonej Górze zajmuje się „Zespół ds. stanic i łowisk specjalnych kół”.

§ 2.

ZASADY ORGANIZACJI I PROWADZENIA ŁOWISK SPECJALNYCH

1. Utworzenie łowiska specjalnego następuje na postawie uchwały ZO PZW w Zielonej Górze  na wniosek 
Zarządu Koła PZW (ZK PZW), który powinien zawierać m.in.:

1) kategorię łowiska,

2) dokładną lokalizację łowiska,

3) szczegółowy regulamin łowiska przyjęty w trybie określonym w ust. 4.2,

4) okres udostępnienia łowiska do wędkowania w ciągu roku,

5)  wzór  zezwolenia  uprawniającego do połowu na łowisku,  zawierającego ewidencję  połowów 
wędkującego,

6)  przewidywane  koszty  utworzenia  i  prowadzenia  łowiska  oraz  przewidywane  przychody  z 
łowiska.

2. Łowisko specjalne tworzy się wyłącznie na wodach, do których użytkowania PZW Okręg w Zielonej 
Górze ma odpowiednie podstawy formalno - prawne. Łowisko takie powinno pozostawać w zgodzie z 
obowiązującymi przepisami lokalnymi.

3. Uchwała ZO PZW, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczna z udzieleniem pełnomocnictwa Okręgu 
dla koła -  gospodarza łowiska specjalnego do prowadzenia działalności  gospodarczej  w tym zakresie.  
Powinna  ona  wskazywać  składniki  mienia  Okręgu  wydzielone  dla  potrzeb  prowadzenia  łowiska 
specjalnego, o ile takie występują, jak również określać zakres pełnomocnictwa udzielonego Kołu PZW do 
gospodarowania tym mieniem. Zgoda ta jest jednoznaczna z przekazaniem kołu -gospodarzowi łowiska  
prawa do pobierania z wody tego łowiska specjalnego ryb za pomocą ich amatorskiego połowu jako 
pożytków naturalnych.



4. ZK PZW prowadzącego łowisko specjalne ma obowiązek:

4.1.  Opracować  szczegółowy  regulamin  łowiska  specjalnego  zawierający  co  najmniej  następujące  
elementy:

1) Nazwa i typ łowiska,

2) Zasady zachowania się i wędkowania na łowisku zawierające w szczególności: obowiązujące na 
nim  okresy  i  wymiary  ochronne  ryb,  limity  połowowe,  dopuszczalne  metody  i  pory  połowu,  
ewentualne  ograniczenia  w  zanęcaniu,  itp.  Zasady  te  nie  mogą  być  sprzeczne  z  przepisami 
państwowymi oraz ustaleniami RAPR PZW.

3) Rodzaje zezwoleń  i  ich cennik, a w przypadku sprzedaży zezwoleń ulgowych również zasady 
stosowania  ulg.  Zezwolenie  jest  drukiem  ścisłego  zarachowania  –  dowodem  wpłaty  KP 
zaewidencjonowanym w biurze ZO PZW. Musi zawierać: wysokość opłaty, rodzaj zezwolenia, okres 
ważności, i personalia wędkującego.

4) Miejsca sprzedaży zezwoleń.

4.2.  Regulamin  łowiska  specjalnego  oraz  cennik  usług  wymaga  przyjęcia  uchwałą  ZK  PZW  po 
uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii  „Zespołu ds. stanic i  łowisk specjalnych kół” ZO PZW, pod  
rygorem nieważności. Powyższy tryb obowiązuje również w przypadku zmiany regulaminu łowiska i  
cennika usług.

4.3. Sporządzić i uchwalić budżet łowiska specjalnego, będący elementem budżetu koła, zapewniający 
jego samofinansowanie się. 

4.4.  W razie  wystąpienia  konieczności  podejmowania  określonych  czynności  cywilno  -  prawnych , 
niezbędnych  przy  prowadzeniu  łowiska  specjalnego,  ZK  PZW  zobowiązany  jest   do  uzyskania  
odpowiedniego pełnomocnictwa ZO PZW.

4.5. Koło – gospodarz łowiska ma obowiązek: 

1) odpowiednio oznakować łowisko,

2) prowadzić na łowisku racjonalną gospodarkę rybacko – wędkarską,

3) prowadzić rzetelną dokumentację rzeczowo – finansową. 

5. Koło – gospodarz łowiska może:

5.1.  Wytypować  opiekuna  –  gospodarza  łowiska,  czyli  osobę  odpowiedzialna  w  imieniu  koła  za 
prawidłowe funkcjonowanie łowiska specjalnego oraz upoważnić go do sprzedaży zezwoleń.

5.2. Przyznać opiekunowi- gospodarzowi łowiska wynagrodzenie, którego wysokość określi ZK PZW. 
Podstawę wypłacania wynagrodzenia stanowi umowa cywilno - prawna zawarta z nim przez ZO PZW 
na wniosek ZK PZW, zawierająca zakres jego obowiązków.



5.3. Dopuszcza się łączenie funkcji opiekuna - gospodarza łowiska specjalnego z funkcjami pełnionymi 
w ZK PZW z wyłączeniem funkcji prezesa  ZK PZW a także członków komisji rewizyjnej koła.

6.  Wszystkie  operacje  finansowe  łowiska  specjalnego  powinny  mieć  pełne  odzwierciedlenie  w 
miesięcznych raportach finansowych koła dotyczących działalności gospodarczej.

7. Nadzór organizacyjny i finansowo - gospodarczy nad działalnością łowisk specjalnych pełni „Zespół ds. 
stanic i łowisk specjalnych kół”.

8. Pełną kontrolę nad działalnością łowiska specjalnego pełni komisja rewizyjna koła PZW.

9. Bieżący formalny i merytoryczny nadzór nad finansami łowisk specjalnych prowadzi księgowość PZW 
Okręg w Zielonej Górze na podstawie comiesięcznych raportów finansowych kół.

10. Decyzję w sprawie likwidacji łowiska specjalnego podejmuje ZO PZW w drodze uchwały na wniosek  
ZK PZW lub samodzielnie w przypadku stwierdzenia rażących odstępstw od niniejszych zasad lub braku 
opłacalności łowiska

11. Warunkiem skutecznej uchwały ZO PZW o likwidacji łowiska specjalnego jest zaspokojenie przez koło  
- gospodarza łowiska wszelkich zobowiązań związanych z jego dotychczasowym funkcjonowaniem, w tym 
kosztów  likwidacji  działalności  łowiska  wynikających  ze  stanu  prawnego  np.  konieczne  usunięcie 
infrastruktury  rekreacyjno  -  turystycznej,  uporządkowanie  terenu  wokół  łowiska,  przeprowadzenie  
ewentualnych działań z zakresu gospodarki rybackiej. Ewentualna sprzedaż ryb pochodzących z odłowów 
łowiska  specjalnego  za  pomocą  narzędzi  rybackich,  w  tym  z  przeznaczeniem  przychodów  z  niej  na  
pokrycie nieuregulowanych zobowiązań koła w tym zakresie, wymaga uzyskania zgody ZO PZW.

12. Majątek łowiska specjalnego pozostaje własnością Okręgu i może być przekazany w całości lub części 
do wykorzystania przez koło prowadzące dotychczas łowisko specjalne.

13.  W przypadku likwidacji  łowiska  specjalnego uchwałą ZO o której  mowa w pkt.  10  i  wystąpieniu  
nieuregulowanych  należności,  majątek  łowiska  zostaje  przeznaczony  w  pierwszej  kolejności  na 
zaspokojenie tych roszczeń. 

§ 3.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ KÓŁ PROWADZĄCYCH

 ŁOWISKA SPECJALNE

Do podstawowych obowiązków  ZK PZW prowadzącego łowisko specjalne należy w szczególności:

1. Realizacja następujących zadań organizacyjno - finansowych:

1.1.  Zawieranie  w  granicach  pełnomocnictwa  udzielonego  przez  ZO  PZW  umów  dotyczących 
funkcjonowania łowiska, np. dostawa mediów, odbiór nieczystości itp.  



1.2. Terminowe regulowanie wszelkich należności finansowych związanych z utrzymywaniem łowiska 
specjalnego;

1.3.  Prowadzenie działalności  łowiska specjalnego zgodnie z  ogólnymi i  szczegółowymi przepisami 
porządkowymi dot. bezpieczeństwa ludzi, w tym związanych z przebywaniem w wodzie, bhp, p. poż,  
sanitarnych itp.;

1.4. Zgłaszanie do biura Okręgu wszystkich istotnych zmian mających wpływ na stan prawny łowiska i  
terenów  do  niego  przyległych  i  gospodarkę  finansową,  w  tym  zmiany  dot.  zapisów  w  ewidencji  
budynków i gruntów, projekty zmian warunków umów;

1.5.  Bieżący  nadzór  nad wywiązywaniem się  z  obowiązków ewentualnego opiekuna -  gospodarza 
łowiska specjalnego z jego ramienia;

1.6.  Ujmowanie  wszelkich  operacji  finansowych  dot.  łowiska  specjalnego  z  danego  miesiąca  w 
miesięcznych raportach finansowych i ich terminowe dostarczanie do biura Okręgu.

1.7. Opracowywanie, gromadzenie i bieżące prowadzenie dokumentacji  finansowo - organizacyjnej  
łowiska specjalnego;

2. Prowadzenie gospodarki rybacko - wędkarskiej z zachowaniem poniższych zasad:

2.1.  Struktura  i  wielkość  zarybień  łowiska  specjalnego  musi  być  bezwzględnie  konsultowana  ze 
służbami  ichtiologicznymi  ZO  PZW,  które  sprawdzają  ich  zgodność  przede  wszystkim  z  zapisami 
operatów rybackich, umów prawa rybackiego wód, umów dzierżawy oraz z zasadami sztuki rybackiej.

2.2.  Obowiązuje  generalny  zakaz  zarybiania  łowisk  specjalnych  następującymi  gatunkami  ryb: 
czebaczkiem amurskim, sumikiem karłowatym, trawianką, krąpiem, jazgarzem, ukleją,  słonecznicą,  
ciernikiem, a także gatunkami chronionymi. Zarybienia amurem białym, tołpyga pstrą i białą, karasiem 
srebrzystym,  rybami  jesiotrowatymi  mogą  prowadzone  być  wyłącznie  po  uzyskaniu  stosownych 
zezwoleń  wynikających  z  przepisów  państwowych,  po  uprzedniej  akceptacji  tego  rodzaju 
przedsięwzięcia przez służby ichtiologiczne Okręgu.

2.3. O zamiarze dokonania konkretnego zarybienia łowiska specjalnego koło PZW zobowiązane jest 
powiadomić   służby  ichtiologiczne  Okręgu  z  co  najmniej  20-dniowym  wyprzedzeniem.. 
Powiadomienie  ZO  PZW  przez  koło  o  konkretnym  zarybieniu  łowiska  specjalnego  ma  na  celu  
zawiadomienie  właściciela  wody  o  planowanym  zarybieniu  w  terminie  określonym  w  umowie 
rybackiego  użytkowania  wód  i  służy  również  ocenie  poziomu  ceny  jednostkowej  materiału  
zarybieniowego proponowanego przez dostawcę, wstępnej ocenie stanu zdrowotnego ryb obiektu 
producenta, a także ewentualnemu uzgodnieniu szczegółów technicznych transportu tego materiału,  
o ile odbywałby się on z wykorzystaniem środków transportu ZO PZW.

2.4. Wszelki materiał na zarybienie łowiska specjalnego musi bezwzględnie posiadać aktualny wynik 
badania ryb dopuszczający go do takiego przeznaczenia



2.5. Podstawowym, bezwzględnie obowiązującym dokumentem potwierdzającym zarybienie łowiska 
specjalnego jest protokół zarybienia sporządzony  według wzoru określonego w rozporządzeniu 
MRiRW z dnia 30 września 2003 roku w sprawie dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do 
rybactwa.

1)  Protokoły  zarybień  wydaje  ZO  PZW  w  formie  bloczków,  które  po  zakończeniu  roku 
kalendarzowego są  zwracane  przez  koła  do  biura  Okręgu.  Jeśli  zarybienie  łowiska  specjalnego 
odbywa się z użyciem środków transportu ZO PZW, protokół zarybienia sporządza pracownik biura 
Okręgu,

2) Protokół zarybienia powinien zostać wypełniony zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia. W 
rubryce „uwagi” powinny znaleźć się co najmniej dwa podpisy członków koła – gospodarza łowiska  
specjalnego obecnych przy zarybieniu oraz odcisk pieczęci koła,

3) Oryginał protokołu zarybienia wraz z fakturą zakupu ryb i wynikiem ich badania koło - gospodarz 
łowiska specjalnego załącza do raportu księgowego. Brak któregokolwiek z tych dokumentów 
uniemożliwia rozliczenie zarybienia przez służby finansowo - księgowe ZO PZW. Zapisy protokołu i 
pozostałych dwóch dokumentów muszą być zgodne. 

2.6. Odłowy łowiska specjalnego za pomocą narzędzi rybackich, z uwagi na ich złożoność oraz zapisy 
ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym, może prowadzić wyłącznie ZO PZW. 
Koszty własne ZO PZW tych odłowów ponosi koło - gospodarz łowiska specjalnego

2.7.  Zgodnie  z  zapisami  ustawy  z  dnia  18  lipca  2001  roku  Prawo  wodne,  ustawy  z  dnia  
18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym, a także na podstawie § 56 pkt 16 Statutu PZW w  
związku z § 2 pkt 3 niniejszych Ramowych zasad prowadzenia łowisk specjalnych przez koła PZW, ryby 
niepozyskane z łowiska specjalnego za pomocą amatorskiego połowu stanowią pożytki, do których 
pozyskania ma prawo wyłącznie ZO PZW, o ile umowa z właścicielem wody nie stanowi inaczej.

§ 4.

ZESPÓŁ DS. STANIC I ŁOWISK SPECJALNYCH KÓŁ ZO PZW W ZIELONEJ GÓRZE

1. ZO  PZW w Zielonej Górze tworzy na podstawie uchwały Zespół ds.  stanic  i  łowisk specjalnych kół, 
wyłoniony spośród jego członków, składający się z co najmniej 2 osób.

2. Zakres obowiązków i uprawnień Zespołu obejmuje:

2.1. Kontrolę prawidłowości organizacyjno - finansowego funkcjonowania łowisk specjalnych wraz z 
prawem wglądu we wszystkie związane z tym dokumenty;

2.2.  Okresowe  informowanie  ZO  PZW  o  bieżącej  działalności  łowisk  specjalnych,  a  także 
natychmiastowe zgłaszanie stwierdzonych uchybień w tym zakresie;



2.3. Przedstawianie wniosków i opinii  dotyczących  poprawy funkcjonowania łowisk specjalnych w 
kołach PZW;

2.4. Opiniowanie regulaminów funkcjonowania łowisk specjalnych i cenników zezwoleń. 

3.  Obsługę administracyjną Zespołu ds. stanic i  łowisk specjalnych kół zapewnia Biuro Okręgu PZW w 
Zielonej Górze.

§ 5.

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Wszystkie koła prowadzące łowiska specjalne zobowiązane są do dostosowania w terminie 60 dni 
obowiązujących  aktualnie  regulaminów  i  cenników   łowisk  specjalnych  do  postanowień  niniejszej 
uchwały.

2.  Koła  prowadzące  łowiska  specjalne  do  dnia  wejścia  w  życie  niniejszych  zasad  ramowych  nie  są 
zobowiązane do uzyskania zgody ZO PZW na kontynuowanie tego rodzaju działalności.

3. Wszelkie zmiany w „Ramowych zasadach prowadzenia łowisk specjalnych kół PZW

w Okręgu PZW w Zielonej Górze” wymagają formy uchwały ZO PZW.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.03.2013 r.


