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I. WSTĘP 

1. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w wodach użytkowanych przez Okręg PZW w 

Olsztynie, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów i regulacji dotyczących zasad 

uprawiania amatorskiego połowu ryb oraz ochrony żywych zasobów wód śródlądowych w 

wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Olsztynie. Postanowienia Regulaminu obowiązują 

wszystkie osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach użytkowanych przez Okręg PZW 

w Olsztynie, zarówno zrzeszone w Polskim Związku Wędkarskim, jak i niezrzeszone, 

obejmując zarówno obywateli polskich jak też cudzoziemców.  

2. Zapisy niniejszego Regulaminu mają na celu poprawę stanu zasobów ryb w wodach 

użytkowanych przez Okręg PZW w Olsztynie, zachowanie dobrego stanu środowiska 

naturalnego oraz promocję wędkarstwa jako nowoczesnego, przyjaznego środowisku hobby, a 

nie jako tani sposób pozyskiwania rybiego mięsa.  

3. Amatorski połów ryb w wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Olsztynie można 

uprawiać jedynie za pomocą wędki, przy czym dopuszcza się, w miejscu i w czasie 

prowadzenia połowu ryb wędką, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki 

wędkarskiej.  

 



II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG 

PZW W OLSZTYNIE 

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Olsztynie mają 

członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający 

zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego do rybactwa. 

2. W wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Olsztynie można wędkować przez całą dobę 

z brzegu, z wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia (wody górskie). Z łodzi, lodu oraz na 

wodach górskich wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj. 1 godz. przed wschodem 

słońca i 1 godz. po zachodzie słońca. W wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Olsztynie 

z łodzi można wędkować jedynie w terminie od 1 maja do 31 grudnia. 

3. Wędkarz ma prawo łowić i zabierać do własnego użytku ryby z zachowaniem przepisów 

prawa oraz ustaleń niniejszego Regulaminu.  

4. Wędkarz nie musi zabierać wszystkich złowionych ryb w ramach przyznanego limitu i ma 

prawo dobrowolnie wypuszczać złowione przez siebie ryby do łowiska, w którym zostały 

złowione, za wyjątkiem gatunków wymienionych w § 8. Rozporządzenia MRiRW z dnia 12 

listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych 

organizmów żyjących w wodzie (z późn. zm.): trawianki Perccottus glenii, czebaczka 

amurskiego Pseudorasbora parva, sumika karłowatego Ameiurus nebulosus oraz innych 

gatunków uznanych za obce i/lub inwazyjne i/lub potencjalnie inwazyjne, w tym ryb z rodzaju 

Carassius nie będących karasiem pospolitym Carassius carassius, sumika czarnego Ameiurus 

melas oraz ryb babkowatych z gatunków: 

• babka bycza Neogobius melanostomus 

• babka łysa Neogobius gymnotrachelus 

• babka szczupła Neogobius fluviatilis 

• babka rurkonosa Proterorhinus semilunaris  

5. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnieni cudzoziemcy czasowo 

przebywający w Polsce oraz osoby do lat 14. 

6. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież 

do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do 

opieki. 



7. Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z 

obowiązującymi wymiarami i okresami ochronnymi, limitem ilościowym i wagowym, z 

następującymi ograniczeniami: 

• bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę; 

• wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, 

odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad określonych 

przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej ; 

• wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ścisłego, ciągłego i bezpośredniego 

nadzoru nad wędkami; 

• członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy 

zachowaniu pozostałych ww. uregulowań. 

8. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod 

opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do 

rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa 

połowu ryb na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada 

za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na danym 

łowisku. 

9. Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować 

jednocześnie: 

• dwie osoby do lat 14 wymienione w pkt. 5 i w pkt. 6 mają prawo wędkowania na jedną 

wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. 

• udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wymienionym w pkt., 6. wyklucza 

wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza 

wędkowania opiekuna na jedną wędkę. 

10. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży w wieku do lat 14, w tym 

także niezrzeszonych w PZW, w trakcie szkoleń i zawodów wędkarskich, pod nadzorem 

opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia instruktorskie bądź inspektorskie PZW, na 

warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo 

łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i 

dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW. 

 



III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ 

OKRĘG PZW W OLSZTYNIE 

1. W czasie wędkowania w wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Olsztynie wędkarz ma 

obowiązek posiadać kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa 

oraz inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie, w szczególności rejestr połowu 

ryb. 

2. Wędkujący w wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Olsztynie ma obowiązek 

przestrzegać wszystkich przepisów prawa związanych z uprawianiem amatorskiego połowu 

ryb, w szczególności aktualnie obowiązujących zapisów ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 

2017 r. z późn. zm., ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. z późn. zm. 

oraz wynikających z nich innych aktów prawnych, szczególnie Rozporządzenia MRiRW z dnia 

12 listopada 2001 r (z późn. zm.) w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i 

połowu innych organizmów żyjących w wodzie oraz innych rozporządzeń ministra właściwego 

do spraw rybołówstwa.  

3. Wędkujący w wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Olsztynie ma obowiązek rzetelnie 

i w czytelny sposób wypełniać rejestr połowu ryb, którego wzór oraz instrukcja wypełniania 

stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Celem rejestracji połowów jest uzyskanie przez 

Okręg PZW w Olsztynie wiarygodnej informacji o stanie zasobów ryb.  

4. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, czy wybrane 

łowisko jest w użytkowaniu Okręgu PZW w Olsztynie, ewentualnie do kogo należy wybrane 

łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym 

Regulaminie. 

5. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który 

przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między 

sobą odpowiednie odstępy, tak aby nie przeszkadzać sobie wzajemnie oraz by wędkowanie 

było bezpieczne i komfortowe. Przyjmuje się, że takie warunki są spełnione przy odległości co 

najmniej 10 m miedzy łowiącymi z brzegu i/lub brodzącymi, 50 m między łowiącymi z łodzi 

oraz 50 m między łowiącymi z łodzi a łowiącymi z brzegu i/lub brodzącymi.  

6. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika. 

7. Wędkarz zobowiązany jest do humanitarnego obchodzenia się ze złowionymi rybami, tak 

aby zminimalizować stres i niekorzystną odpowiedź fizjologiczną organizmu ryby. W 



szczególności zabrania się chwytania ryb za skrzela i oczy oraz rzucania ryb na ziemię, lód lub 

inną twardą powierzchnię. 

8. Wędkarz zobowiązany jest do racjonalnego doboru sprzętu wędkarskiego (w szczególności 

haków i linek) oraz przynęt do poławianych gatunków i rozmiarów ryb, tak aby skrócić czas 

holu ryby do niezbędnego minimum oraz zminimalizować ryzyko głębokiego połknięcia haka 

z przynętą przez rybę.  

9. Wędkarz zobowiązany jest do takiego doboru metod, sprzętu i przynęt aby zminimalizować 

ryzyko złowienia ryb objętych ochroną gatunkową, wymiarem ochronnym, będących w okresie 

ochronnym. 

10. Wędkarz zobowiązany jest do posiadania miarki służącej do mierzenia długości złowionych 

ryb.   

11. Wędkarz łowiący z brzegu zobowiązany jest posiadać podbierak, którego konstrukcja i 

wielkość dostosowana jest do gatunków oraz rozmiarów łowionych ryb.    

12. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyhaczania ryb, konstrukcją i wielkością 

dostosowany do gatunków oraz rozmiarów łowionych ryb.  

13. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności. Ekspozycja 

złowionej przez wędkarza żywej ryby na powietrzu, poza środowiskiem wodnym powinna być 

możliwie jak najkrótsza. Jeśli to możliwe, wyjęcie haka i ewentualne wykonanie zdjęć powinno 

się odbywać gdy ryba jest jeszcze w wodzie, szczególnie dotyczy to dużych osobników. 

14. W przypadku głębokiego połknięcia haka przez rybę i niemożliwości jego sprawnego 

usunięcia przy pomocy przyrządów do wyhaczania, należy odciąć linkę możliwie najbliżej 

krańca pyska ryby. Zabrania się wyszarpywania i wyrywania haka z pyska, przełyku lub innych 

części przewodu pokarmowego ryby.  

15. Złowione ryby wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w wodzie w obrębie 

łowiska, w siatkach zapewniających odpowiedni dobrostan ryb, wykonanych z miękkiej 

bezwęzłowej tkaniny rozpiętej na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach 

karpiowych. Czas przechowywania żywych ryb nie może być dłuższy niż 24h. Nie wolno 

przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych oraz 

zachowania dobrostanu ryb. Ryby w czasie przechowywania nie powinny tracić śluzu oraz 

łusek. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.  



16. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 10 m od zajmowanego 

stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. 

17. Jeśli wędkarz stosuje nęcenie ryb, zobowiązany jest do racjonalnego używania zanęt, tak 

by ograniczyć niekorzystny wpływ biogenów na środowisko. Zabrania się używania zanęty w 

objętości przekraczającej 5 litrów produktów pochodzenia roślinnego i/lub zwierzęcego na 

dobę. W obrębie łowiska wędkarz nie może posiadać większej ilości wyżej wymienionych 

produktów. Ograniczenie nie dotyczy naturalnych substancji mineralnych w postaci naturalnej 

gliny i/lub ziemi.  

18. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, 

zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast 

zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub Biuro Okręgu PZW w Olsztynie, policję albo 

najbliższy organ administracji publicznej. 

19. W przypadku zauważenia nieoznakowanych rybackich narzędzi połowowych wędkarz 

powinien natychmiast poinformować o tym Państwową Straż Rybacką, i/lub Policję i/lub 

Społeczną Straż Rybacką. 

20. W przypadku złowienia lub zauważenia nietypowych dla łowiska składników ichtiofauny 

należy o tym fakcie powiadomić Biuro Okręgu PZW w Olsztynie, dotyczy to gatunków 

uznanych za nierodzime i/lub inwazyjne, w szczególności ryb z gatunków wymienionych w 

pkt 4, Rozdziału II niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ZAKAZY I OCHRONA RYB W WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG 

PZW W OLSZTYNIE 

1. Zabrania się łowić i przechowywać ryby objęte ochroną gatunkową, wymiarem ochronnym 

i/lub w okresach ochronnych wyznaczonych Rozporządzeniem MRiRW z dnia 12 listopada 

2001 r (z późn. zm.) w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych 

organizmów żyjących w wodzie oraz w oznakowanych miejscach ochronnych, takich jak 

obręby ochronne i hodowlane, tarliska, krześliska, zimowiska i mateczniki.  

2. Wędkarz może łowić i przechowywać tylko taką ilość ryb, którą dopuszcza wyznaczony 

limit ilościowy.  

3. Zabrania się przechowywania ryb objętych zakazem zabierania. 

4. Zabrania się sprzedaży złowionych ryb. 

5. Zabrania się obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania. 

6. Zabrania się zabierania z łowiska wszystkich ryb łososiowatych należących do rodzaju 

Salmo, lipieni Thymallus thymallus oraz reofilnych ryb karpiowatych należących do gatunku: 

• brzana Barbus barbus 

• certa Vimba vimba 

• świnka Chondrostoma nasus 

7. Zabrania się zabierania z łowiska ryb objętych wymiarem ochronnym, których długość 

całkowita mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej wynosi dla: 

• szczupaka Esox lucius poniżej 50 cm i powyżej 80 cm 

• sandacza Sander lucioperca poniżej 50 cm i powyżej 70 cm 

• lina Tinca tinca poniżej 30 cm i powyżej 50 cm 

• okonia Perca fluviatilis powyżej 30 cm  

8. Zabrania się połowu ryb na żywą i martwą rybkę w okresie od dnia 15 grudnia do dnia 15 

czerwca. Połów na żywą i martwą rybkę dozwolony jest tylko jedną wędką. Jako przynęty 

można używać wyłącznie ryb pochodzących z tego samego łowiska, z wyłączeniem gatunków 

wymienionych w pkt 4, Rozdziału II niniejszego Regulaminu, tak by ograniczyć ryzyko 

przenoszenia obcych i/lub inwazyjnych gatunków do minimum. W szczególności dotyczy to 

ryb z rodzaju Carassius nie będących karasiem pospolitym Carassius carassius. 



9. Zabrania się połowu ryb łososiowatych należących do rodzaju Salmo i lipieni Thymallus 

thymallus na inne przynęty niż przynęty sztuczne. 

10. Wprowadza się dobowe limity ilościowe ryb do zabrania z wód użytkowanych przez Okręg 

PZW w Olsztynie. W ciągu 1 doby (w godz. 0.00 - 24.00) można zabrać następujące ilości ryb 

z gatunków: 

• sandacz Sander lucioperca, szczupak Esox lucius, sieja Coregonus lavaretus, węgorz 

Anguilla anguilla, miętus Lota lota (łącznie) 1 szt. 

• lin Tinca tinca, boleń Aspius aspius, sum Silurus glanis (łącznie) 2 szt. 

• jaź Leuciscus idus, kleń Leuciscus cephalus, jelec Leuciscus leuciscus (łącznie) 5 szt. 

•  leszcz Abramis brama (dotyczy tylko osobników o długości powyżej 45 cm), płoć 

Rutilus rutilus (dotyczy tylko osobników o długości powyżej 30 cm) i wzdręga 

Scardinius erythrophthalmus (dotyczy tylko osobników o długości powyżej 30 cm) 

(łącznie) 10 szt. 

• okoń Perca fluviatilis 10 szt.  

Łączna ilość wszystkich zabranych ryb wymienionych powyżej gatunków i sortymentów nie 

może przekroczyć 15 szt. w ciągu doby. 

11. W przypadku łowisk typu „No Kill”, co do zasady ogólnie zabrania się zabierania 

wszystkich złowionych ryb, z wyjątkami dotyczącymi gatunków wymienionych w pkt 4 

rozdziale II niniejszego Regulaminu oraz szczegółowo wymienionymi w szczegółowym 

regulaminie łowiska. Każde łowisko typu „No Kill” powołane przez Zarząd Okręgu PZW w 

Olsztynie będzie posiadać własny szczegółowy regulamin, dodatkowo pozwalający zaostrzać 

przepisy niniejszego Regulaminu. Podobnie w przypadku utworzenia łowisk typu karpiowego, 

łowiska te będą posiadać odrębny regulamin zatwierdzony przez Zarząd Okręgu PZW w 

Olsztynie.  

 

V. KONTROLA WĘDKUJĄCYCH W WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ 

OKRĘG PZW W OLSZTYNIE ODSTĘPSTWA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: 

• funkcjonariuszy Policji, 

• strażników Państwowej Straży Rybackiej, 



• strażników Społecznej Straży Rybackiej, 

• strażników Państwowej Straży Łowieckiej, 

• strażników Straży Leśnej, 

• strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych, 

• funkcjonariuszy Straży Granicznej, 

• uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach. 

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, 

złowione ryby, przynęty i zanęty. 

3. W przypadku rozgrywania zawodów wędkarskich zgłoszonych w Biurze Okręgu PZW w 

Olsztynie organizator na czas trwania zawodów może zawiesić obowiązywanie zapisów pkt 5, 

15 i 17 rozdział III oraz pkt 2 i 3 rozdział IV. 

4. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje 

wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW. 
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