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Spis treści zawiera fragmenty aktów prawnych; 

1. Dz.U. 2019 poz. 2168 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 
2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym. 

2. Dz.U. 2018 poz. 2003 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 września 
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie 
połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie 

3. Dz.U. 2016 poz. 2183   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt 
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DZ.U. 2019 POZ. 2168 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 14 
PAŹDZIERNIKA 2019 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU USTAWY O RYBACTWIE 

ŚRÓDLĄDOWYM 

Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do warunków chowu, hodowli i połowu raków, minogów oraz innych organizmów żyjących w 
wodzie, stanowiących jej pożytki, z tym że rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu. 
 

Art. 5. Osoba dokonująca połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa jest obowiązana posiadać i okazywać na żądanie dokument 
stwierdzający upoważnienie uprawnionego do połowu ryb.  
 

Art. 7. 1. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą, przy czym dopuszcza się, w miejscu i w czasie prowadzenia połowu 
ryb wędką, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. 
 

1a. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane. 
 

2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „kartą wędkarską” lub „kartą 
łowiectwa podwodnego”, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie. 
 

2a. Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza dokument wydany w postaci papierowej lub elektronicznej przez uprawnionego do 
rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa 
wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary 
gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru amatorskiego 
połowu ryb, a w przypadku wprowadzenia tego warunku – określać sposób prowadzenia tego rejestru. 
 

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką 
osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. 
 

4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego są także zwolnione osoby uprawiające amatorski 
połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa 
zezwolenie na połów w tych wodach. 
 

5. Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która 
złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w ust. 
7a. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie, średnie branżowe lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa. 
 

6. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat. 
 

7. Za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego pobiera się opłatę, której wysokość powinna odpowiadać kosztom jej wydania. 
 

8. Uprawniony do rybactwa za wydane zezwolenie na uprawianie amatorskiego połowu ryb może pobierać opłatę w wysokości przez siebie 
ustalonej. 
 

Art. 8. 1. Zabrania się połowu ryb: 
1) w wypadkach określonych przepisami o ochronie przyrody; 
2) o wymiarach ochronnych; 
3) w okresie ochronnym; 
3a) z naruszeniem limitu połowu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 21; 
4) w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę; 
5) sieciami, wędkami lub kuszami innymi niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21; 
6) przez wytwarzanie w wodzie pola elektrycznego charakterystycznego dla prądu zmiennego; 
7) środkami trującymi i odurzającymi; 
8) narzędziami kaleczącymi, z wyjątkiem sznurów hakowych, pęczków hakowych, haczyka wędki i harpuna kuszy; 
9) materiałami wybuchowymi; 
10) przez ich głuszenie; 
11) więcej niż dwiema wędkami jednocześnie, a w wypadku ryb łososiowatych i lipieni – więcej niż jedną wędką; 
12) wędką: 
a) w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa oraz oznakowanych przez 
uprawnionego do rybactwa krześlisk, 
b) w odległości mniejszej niż 75 m od znaku oznaczającego dokonywanie podwodnego połowu ryb kuszą, 
c) przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem, 
d) wytwarzającą w wodzie pole elektryczne; 
 

2. Zabrania się pozyskiwania ikry ryb, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oraz niszczenia ikry złożonej na tarliskach i krześliskach. 
 



NIŻEJ ZAMIESZCZONY MATERIAŁ SZKOLENIOWY JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU NA KARTĘ WĘDKARSKĄ 

 

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie „Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2019 r. poz. 1461 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych” akty prawne ogłaszane i wydawane w sposób określony ww. ustawie. 

 
Wymienione wyżej fragmenty aktów prawnych nie są źródłem prawa. Okręg PZW Kraków nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępniony materiał. 

 
 

Art. 9. 1. Ryby złowione z naruszeniem przepisów art. 8 ust. 1 pkt 1–3a, jeżeli są żywe, niezwłocznie wypuszcza się do tego samego łowiska, z 
zachowaniem niezbędnej staranności. 
 

Art. 10. 1. Zabrania się: 
1) przechowywania, posiadania, przewożenia, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu ikry i ryb złowionych lub pozyskanych z naruszeniem 
przepisów art. 8 i 9; 
2) wprowadzania do obrotu ryb pochodzących z amatorskiego połowu ryb. 
 

2. Osoba fizyczna lub prawna przetwarzająca lub wprowadzająca ryby do obrotu jest obowiązana posiadać dokument stwierdzający pochodzenie 
ryb. 
 

Art. 11. Zabrania się połowu ryb i raków przez wyciąganie ich z nor oraz naruszania nor. 
 

Art. 12. 1. Publiczne śródlądowe wody powierzchniowe płynące dzieli się na obwody rybackie. 
 

Art. 13. 1. W miejscach szczególnie przydatnych do prowadzenia chowu lub hodowli ryb mogą być ustanawiane obręby hodowlane, w ramach 
obwodu rybackiego lub poza nim. 
 

2. Wstęp do obrębu hodowlanego wymaga uzgodnienia z uprawnionym do rybactwa. 
 

Art. 14. 1. W ramach obwodu rybackiego, w wodach, w których znajdują się miejsca stałego tarła oraz rozwoju narybku gromadnego zimowania, 
bytowania i przepływu ryb, mogą być ustanawiane obręby ochronne. 
 

2. W obrębach ochronnych zabrania się połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna 
zbiornika i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk. 
 

Art. 19. 1. W wypadku wystąpienia wody poza linię brzegu, zabrania się czynienia przeszkód w jej odpływie. 
 

Art. 20. 1. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe może posiadać wyłącznie: 
1) uprawniony do rybactwa; 
2) osoba, o której mowa w art. 5; 
3) osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub obrotu tymi narzędziami i urządzeniami; 
4) dyrektor parku narodowego i uprawnione przez niego osoby – w celu wykonywania ochrony ryb na wodach parku narodowego.  
 

2. Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji. 
 

2.5) Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 
grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568 i 1901). 
 

3.6) Rejestrację sprzętu, o którym mowa w ust. 2, prowadzi starosta. 
 

3a.6) Oznakowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb powinno zawierać numer rejestracyjny składający się z dwuliterowego 
oznaczenia województwa, myślnika, trzyliterowego oznaczenia powiatu, myślnika, czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999 odpowiadającej kolejnemu 
numerowi wpisu do rejestru oraz litery „R” – oznaczającej uprawnionego do rybactwa albo „A” – oznaczającej sprzęt pływający służący do 
Amatorskiego połowu ryb. 
 

4. Uprawniony do rybactwa ma obowiązek trwale oznakować narzędzia rybackie i urządzenia połowowe w sposób umożliwiający ustalenie ich 
właściciela. 
 

5. Zabrania się osobom nieuprawnionym podejmowania z wody narzędzi rybackich i urządzeń połowowych. 
 

6.8)  Amatorski połów ryb przy użyciu sprzętu pływającego, o którym mowa w ust. 2, odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy 
uprawianiu żeglarstwa, określonych w przepisach o żegludze śródlądowej. 
 

6.9) Amatorski połów ryb przy użyciu jednostki pływającej odbywa się z zachowaniem wymogów w zakresie bezpieczeństwa uprawiania żeglugi 
dotyczących budowy, wyposażenia oraz kwalifikacji, określonych w przepisach o żegludze śródlądowej dla statków przeznaczonych lub używanych 
wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji. 
 

Art. 22. 1. Tworzy się Państwową Straż Rybacką. 
 

2. Zadaniem Państwowej Straży Rybackiej jest kontrola przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie. 
 

Art. 24. 1. Rada powiatu, na wniosek starosty, może utworzyć Społeczną Straż Rybacką albo wyrazić zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane 
organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa. 
 

2. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie. 
 

Art. 27a. 1. Kto: 
1) dokonuje połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa, nie posiadając przy sobie upoważnienia, o którym mowa w art. 5, 
2) dokonując amatorskiego połowu ryb: 
a) nie posiada przy sobie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego lub używa tej karty mimo sądowego orzeczenia o odebraniu karty wędkarskiej lub karty łowiectwa 
podwodnego, 
b) nie posiada zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, bądź nie stosuje się do warunków zezwolenia lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeżeli zezwolenie 
zobowiązuje do jego prowadzenia, 
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3) dokonuje połowu ryb z naruszeniem art. 7 ust. 1a, 
4) narusza przepis art. 16 lub przepisy wydane na podstawie art. 21 pkt 4, nie oznakowując obrębu hodowlanego albo ochronnego lub niewłaściwie je oznakowując, lub nie będąc do 
tego uprawnionym, umieszcza takie oznakowanie lub niszczy oznakowanie obrębu hodowlanego albo ochronnego, 
5) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 13 ust. 2 wstępuje do obrębu hodowlanego bez uzgodnienia terminu, miejsca lub sposobu wejścia do obrębu hodowlanego z uprawnionym do 
rybactwa w tym obrębie albo wstępuje do obrębu hodowlanego niezgodnie z tymi uzgodnieniami, 
6) dokonuje połowu ryb, wykorzystując do tego sprzęt pływający niezarejestrowany lub nieoznakowany albo oznakowany niezgodnie z przepisami art. 20 ust. 2 lub art. 21 pkt 4, 
6) dokonuje połowu ryb, wykorzystując do tego jednostkę pływającą nieoznakowaną albo oznakowaną niezgodnie z art. 20 ust. 2, 
7) dokonuje amatorskiego połowu ryb z naruszeniem art. 20 ust. 6 
– podlega karze grzywny albo karze nagany. 
 

2. Karę, o której mowa w ust. 1, wymierza się odpowiednio za usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w popełnieniu czynu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3–7. 
3. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd może orzec o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego. 
4. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd może dodatkowo orzec, odpowiednio: 
1) na rzecz pokrzywdzonego: 
a) obowiązek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub 
b) uprawnionego do rybactwa nawiązkę w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb; 
2) przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio 
lub pośrednio z wykroczenia, na rzecz uprawnionego do rybactwa; 
3) trwałe odebranie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego bądź jej przekazanie do depozytu sądowego na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez 
osobę ukaraną ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym. 
5. O orzeczeniu środka karnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, sąd powiadamia właściwy organ, upoważniony do wydawania karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego. 
6. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy. 
7. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 
 

Art. 27b. 1. Kto: 
1) dokonując połowu ryb, narusza zakaz określony w art. 8 ust. 1 pkt 1–5 lub 11–13, 
2) dokonując amatorskiego połowu ryb: 
a) używa podrywki wędkarskiej niezgodnie z art. 7 ust. 1, 
b) narusza zakaz określony w art. 10 ust. 1 pkt 2, 
c) narusza zakaz określony w art. 17 ust. 7, 
3) narusza określone w art. 2 ust. 1 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 2 warunki chowu, hodowli lub połowu organizmów żyjących w wodzie innych niż ryby, 
4) dokonuje zarybień niezgodnie z art. 4b ust. 1, 
5) nie stosuje się do nakazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, 
6) dokonuje połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa, nie posiadając dokumentu stwierdzającego upoważnienie, o którym mowa w art. 5, 
7) narusza przepis art. 20 ust. 1, 4 lub 5 
– podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny nie niższej niż 200 zł. 
 

2. Karę, o której mowa w ust. 1, wymierza się odpowiednio za usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w popełnieniu czynu, o którym mowa w ust. 1. 
 

3. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd może orzec o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego. 
 

4. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd może dodatkowo orzec, odpowiednio: 
1) na rzecz pokrzywdzonego: 
a) obowiązek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub 
b) uprawnionego do rybactwa nawiązkę w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb; 
2) przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio 
lub pośrednio z wykroczenia, na rzecz uprawnionego do rybactwa; 
3) trwałe odebranie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego bądź jej przekazanie do depozytu sądowego na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez 
osobę ukaraną ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym.  
 

5. O orzeczeniu środka karnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, sąd powiadamia właściwy organ, upoważniony do wydawania karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego. 
 

6. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy. 
 

7. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1, następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 
 

Art. 27c. 1. Kto: 
1) poławia raka szlachetnego lub błotnego, nie będąc do tego uprawnionym, 
2) nie będąc uprawnionym do rybactwa albo osobą poławiającą na jego rzecz, poławia ryby rybackimi narzędziami lub urządzeniami połowowymi, 
3) narusza zakaz określony w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1, 
4) narusza zakaz określony w art. 3i, art. 8 ust. 1 pkt 6–10 i ust. 2, art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 11, art. 14 ust. 2 lub art. 19 ust. 1, 
5) nie stosuje się do nakazu, o którym mowa w art. 10 ust. 2, 
6) dokonuje połowu ryb niezgodnie z otrzymanym zezwoleniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lub 2, 
7) przegradza łożysko wody płynącej sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi bez zezwolenia, o którym mowa w art. 17a ust. 1 lub 2, albo przegradza to łożysko niezgodnie z tym 
zezwoleniem 
– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
 

2. W razie skazania za przestępstwa określone w ust. 1, sąd orzeka o podaniu orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości, na koszt skazanego. 
 

3. W razie skazania za przestępstwa określone w ust. 1, sąd dodatkowo orzeka, odpowiednio: 
1) na rzecz pokrzywdzonego: 
a) obowiązek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub 
b) uprawnionego do rybactwa nawiązkę w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb; 
2) przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio 
lub pośrednio z przestępstwa; 
3) trwałe odebranie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego bądź jej przekazanie do depozytu sądowego na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez 
osobę skazaną ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym; 
4) zakaz składania oferty do konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego na okres od roku do 3 lat. 
 

4. O orzeczeniu środka karnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, sąd powiadamia właściwy organ, upoważniony do wydawania karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego. 
 

5. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy. 
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DZ.U. 2018 POZ. 2003 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ Z DNIA 
25 WRZEŚNIA 2018 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE POŁOWU RYB ORAZ WARUNKÓW CHOWU, HODOWLI I POŁOWU 
INNYCH ORGANIZMÓW ŻYJĄCYCH W WODZIE 

§ 2. 1. Amatorski połów ryb wędką może uprawiać osoba posiadająca kartę wędkarską, (…) 
 

2. Amatorski połów ryb wędką uprawia się: 
1) bez stosowania sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb; 
2) za pomocą wędziska o długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną: 
a) jednym haczykiem z przynętą, albo 
b) nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe, przy czym każdy haczyk może mieć 
nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo 
c) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie 
wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm; 
2a. Amatorski połów ryb wędką uprawia się z zachowaniem dobowego limitu połowu węgorza – do 2 sztuk. 
3. Amatorski połów ryb wędką pod lodem uprawia się za pomocą wędziska o długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką 
zakończoną: 
1) jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza 
obwód koła o średnicy 20 mm; 
2) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki 
sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm. 
 

§ 4. 1. Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty wędkarskiej jest 
organizacja, która na terenie powiatu w dniu 1 stycznia każdego roku liczy co najmniej 200 pełnoletnich członków, 

 

§ 5. Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego wynosi 10 zł. 
 

§ 6. Niedozwolony jest połów ryb i raków, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy albo tarczy ogonowej nie 
przekracza wymiaru ochronnego, który wynosi dla: 
1)  bolenia    (Aspius aspius L.)    40 cm; 
2)  brzanki   (Barbus petenyi Heckel)    20 cm; 
3)  brzany    (Barbus barbus L.)     40 cm; 
4)  brzany karpackiej   (Barbus cyclolepis Heckel)    20 cm; 
5)  certy    (Vimba vimba L.)     30 cm; 
6)  głowacicy   (Hucho hucho L.)     70 cm; 
7) jazia    (Leuciscus idus L.)     25 cm; 
8)  jelca    (Leuciscus leuciscus L.)    15 cm; 
9)  klenia   (Leuciscus cephalus L.)    25 cm; 
10)  lina    (Tinca tinca L.)     25 cm; 
11)  lipienia    (Thymallus thymallus L.)    30 cm; 
12)  łososia    (Salmo salar L.)     35 cm; 
13)  miętusa    (Lota lota L.): 

a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi   30 cm, 
b) w pozostałych wodach       25 cm; 

14)  pstrąga potokowego  (Salmo trutta m. fario L.): 
a) w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San oraz 

 w rzece San i jej dopływach       25 cm, 
b) w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką  

Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach  25 cm, 
c) w pozostałych wodach       30 cm; 

15)  rozpióra    (Abramis ballerus L.)    25 cm; 
16)  sandacza   (Stizostedion lucioperca L.)    45 cm; 
17)  sapy    (Abramis sapa Pallas)    25 cm; 
18)  siei    (Coregonus lavaretus L.)    35 cm; 
19)  sielawy    (Coregonus albula L.)    18 cm; 
20)  suma    (Silurus glanis L.)     70 cm; 
21)  szczupaka   (Esox lucius L.)     45 cm; 
22)  świnki    (Chondrostoma nasus L.)    25 cm; 
23)  troci    (Salmo trutta m. trutta L.)    35 cm; 
24)  troci jeziorowej   (Salmo trutta m. lacustris L.)   50 cm; 
25)  węgorza    (Anguilla anguilla L.)    50 cm; 
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26)  wzdręgi    (Scardinius erythrophthalmus L.)   15 cm; 
27)  raka błotnego   (Pontastacus leptodactylus Esch.)   10 cm; 
28)  raka szlachetnego   (Astacus astacus Esch.): 

a) samicy         12 cm, 
b) samca         10 cm. 

 

§ 7. 1. Niedozwolony jest połów ryb i raków w okresach ochronnych, z zastrzeżeniem ust. 2, ustanowionych dla: 
1)  brzany    (Barbus barbus L.)    – od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca; 
2)  brzany karpackiej   (Barbus cyclolepis Heckel)   – od dnia 15 marca do dnia 15 lipca; 
3)  certy    (Vimba vimba L.): 

a) w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia   – od dnia 1 września do dnia 30 listopada, 
b) w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych 

 rzekach        – od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca; 
4)  głowacicy   (Hucho hucho L.),   – od dnia 1 marca do dnia 31 maja;  

lipienia    (Thymallus thymallus L.)   – od dnia 1 marca do dnia 31 maja; 
4a) jesiotra ostronosego  (Acipenser oxyrhynchus Mitchill)  – od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia; 
5)  łososia    (Salmo salar L.): 

a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku  – od dnia 1 października do dnia 31 grudnia; w pozostałym okresie 
obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele, 

b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia  – od dnia 1 grudnia do końca lutego; w okresie od dnia 1 marca do 
dnia 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele, 

c) w pozostałych rzekach      – od dnia 1 października do dnia 31 grudnia; 
6)  miętusa    (Lota lota L.)    – od dnia 1 grudnia do końca lutego;– z wyjątkiem rzeki Odry od   

ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi  
7)  pstrąga potokowego ( Salmo trutta m. fario L.): 

a) w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, 
 w rzece San i jej dopływach      – od dnia 1 września do dnia 31 stycznia, 

b) w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z 
Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach – od dnia 1 września do dnia 31 stycznia, 

c) w pozostałych wodach      – od dnia 1 września do dnia 31 grudnia; 
8)  siei    (Coregonus lavaretus L.)   – od dnia 15 października do dnia 31 grudnia;  

sielawy    (Coregonus albula L.)   – od dnia 15 października do dnia 31 grudnia; 
9)  sandacza   (Stizostedion lucioperca L.)   – od dnia 1 marca do dnia 31 maja; 
10)  sapy    (Abramis sapa Pallas)   – od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja; 
11)  suma    (Silurus glanis L.)    – od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja; 
12) szczupaka   (Esox lucius L.)    – od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia; 
13)  świnki    (Chondrostoma nasus L.)   – od dnia 1 stycznia do dnia 15 maja; 
14)  troci    (Salmo trutta m. trutta L.): 

a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku  – od dnia 1 października do dnia 31 grudnia; w pozostałym okresie 
obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele, 

b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia  – od dnia 1 grudnia do końca lutego; w okresie od dnia 1 marca do 
dnia 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele, 

c) w pozostałych rzekach      – od dnia 1 października do dnia 31 grudnia; 
15)  troci jeziorowej  (Salmo trutta m. lacustris L.)   – od dnia 1 września do dnia 31 stycznia; 
15a) węgorza    (Anguilla anguilla L.)   – od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca; 
16)  raka szlachetnego   (Astacus astacus Esch.)  – od dnia 15 października do dnia 15 marca dla samców i od dnia 15 

października do dnia 31 lipca dla samic. 
 raka błotnego   (Pontastacus leptodactylus Esch.)  – od dnia 15 października do dnia 15 marca dla samców i od dnia 15 
października do dnia 31 lipca dla samic. 

 

2. Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb lub raków, z wyjątkiem gatunków, o których mowa w ust. 1 pkt 
4a i 15a, przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. 
 

§ 8. Raków pręgowatych (Orconectes limosus Raf.), raków sygnałowych (Pacifastacus leniusculus Dana) oraz ryb z gatunków trawianka (Perccottus 
glenii Dyb.), czebaczek amurski (Pseudorasbora parva) i sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus) po złowieniu nie należy wpuszczać ani do łowiska, w 
którym je złowiono, ani do innych wód. 
 

§ 11. 3. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej służącej do pozyskiwania ryb na przynętę wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci 
nie może być mniejsza niż 5 mm. 
 

§ 16. Oznakowania obrębów hodowlanych i ochronnych dokonuje się przez ustawienie, w odległości nie większej niż 50 m od granicy obrębu 
ochronnego, tablic o wymiarach nie mniejszych niż 40 cm x 40 cm lub pław w kształcie walca, w kolorze niebieskim, opatrzonych napisem koloru 
żółtego, wykonanym literami o wysokości 5 cm i grubości 6 mm: 
1) „obręb hodowlany – nieupoważnionym wstęp wzbroniony” lub 
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2) „obręb ochronny – połów i czynności szkodliwe dla ryb wzbronione”. 
 

§ 17. 1. Sprzęt pływający służący do połowu ryb, zwany dalej „sprzętem pływającym”, z wyjątkiem statków rejestrowanych i oznakowanych na 
podstawie odrębnych przepisów, znakuje się w sposób trwały i widoczny numerami rejestracyjnymi umieszczonymi na zewnętrznych płaszczyznach 
obu burt; litery i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie mniej 
niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości. 
 

§ 18. 1. Rejestracji sprzętu pływającego na wniosek jego posiadacza dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza 
tego sprzętu. 
 

§ 20. 1. Połowu innych niż ryby i raki organizmów żyjących w wodzie, w szczególności planktonu i bentosu, dokonuje się: 
1) w sposób i metodami, które nie powodują w wodzie: 
a) zmniejszenia ilości tlenu mierzonej w mg O2/dm3, 
b) zwiększenia zawartości zawiesiny mierzonej w mg/dm3, 
c) zwiększenia biologicznego zapotrzebowania tlenu – BZT5 
– w stosunku do średniej wartości współczynników jakości wody w rzekach, zbiornikach zaporowych, kanałach i jeziorach, w danym okresie; 
2) po zawiadomieniu uprawnionego do rybactwa i Państwowej Straży Rybackiej. 
 

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podaje się termin, miejsce oraz tytuł prawny do prowadzenia połowów. 
 
 

DZ.U. 2016 POZ. 2183   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 16 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE 
OCHRONY GATUNKOWEJ ZWIERZĄT 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) gatunki zwierząt: 
a) objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej, 
b) objętych ochroną częściową, 
c) objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania, 
d) wymagających ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania; 
2) właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt zakazy i odstępstwa od zakazów; 
3) sposoby ochrony gatunków, w tym wielkość stref ochrony. 
 
§ 6. 2. W stosunku do dziko występujących zwierząt, oznaczonych symbolem (1) w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, wprowadza się 
dodatkowo zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia. 
 
§ 9. Wprowadza się następujące odstępstwa od zakazów: 
6) zakazy przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa, o 
których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6, 10 i 11 oraz w § 7 pkt 4–6, nie dotyczą okazów gatunków pozyskanych poza granicą państwa i wwiezionych z 
zagranicy na podstawie zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oznaczonych 
symbolem (4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 
 

Poniżej zamieszczono tylko ryby, minogi i raki objęte ochroną, wszystkie gatunki objęte ochrona znajdują się ww. cytowanym 
dokumencie. 

 
Załącznik nr 1  Gatunki zwierząt objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej 
 
495. jesiotr ostronosy (1)  Acipenser oxyrinchus 
496. koza złotawa    Sabanejewia aurata 
497. strzebla błotna   Eupallasella percnurus 
498. głowacica    Hucho hucho - osobniki występujące w dorzeczu Dunaju   
499. minóg morski    Petromyzon marinus  
(1) – gatunek, którego dotyczy zakaz, o którym mowa w § 6 ust. 2. 
 
Załącznik nr 2 Gatunki zwierząt objętych ochroną częściową  
 
45. aloza    Alosa alosa 
46. parposz    Alosa fallax 
47. śliz pospolity    Barbatula barbatula 
48. koza dunajska    Cobitis elongatoides 
49. koza pospolita   Cobitis taenia 
50. piskorz    Misgurnus fossilis 
51. piekielnica   Alburnoides bipunctatus 



NIŻEJ ZAMIESZCZONY MATERIAŁ SZKOLENIOWY JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU NA KARTĘ WĘDKARSKĄ 

 

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie „Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2019 r. poz. 1461 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych” akty prawne ogłaszane i wydawane w sposób określony ww. ustawie. 

 
Wymienione wyżej fragmenty aktów prawnych nie są źródłem prawa. Okręg PZW Kraków nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępniony materiał. 

 
 

52. brzanka    Barbus peloponnesius (B. carpthicus, B.meridionalis) 
53. ciosa     Pelecus cultratus - osobniki poza populacją Zalewu Wiślanego 
54. różanka    Rhodeus amarus (Rhodeus sericeus)  
55. kiełb białopłetwy   Romanogobio albipinnatus 
56. kiełb Kesslera    Romanogobio kessleri 
57. pocierniec    Spinachia spinachia 
58. babka czarna    Gobius niger 
59. babka czarnoplamka   Gobiusculus flavescens 
60. babka piaskowa   Pomatoschistus microps 
61. babka mała    Pomatoschistus minutus 
62. taśmiak długi    Lumpenus lampretaeformis 
63. wężynka    Nerophis ophidion 
64. iglicznia    Syngnathus typhle 
65. głowacz białopłetwy   Cottus gobio 
66. głowacz pręgopłetwy   Cottus poecilopus 
67. kur rogacz    Myoxocephalus quadricornis 
68. dennik    Liparis liparis 
69. minóg ukraiński   Eudontomyzon mariae 
70. minóg rzeczny    Lampetra fluviatilis 
71. minóg strumieniowy   Lampetra planeri 
102. rak rzeczny (szlachetny)(4)  Astacus astacus 
103. rak stawowy (błotny)(4)  Astacus leptodactylus 
(4) – gatunek, którego dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 9 pkt 6. 
 
 


