
Dlaczego rejestr jest obowiązkowy? 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. 

Nr 66 poz. 750 z późn. zm.) uprawniony do rybactwa jest zobowiązany do prowadzenia racjonalnej 

gospodarki  rybackiej.  Art.  4  ust.  2  tej  ustawy  mówi  także  o  dokumentowaniu  wszelkich  działań 

związanych z prowadzoną gospodarką. Przepisy szczegółowe zawarte są w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez 

uprawnionego do rybactwa (Dz. U. z 2003r. Nr 180 poz. 1766). 

Na  podstawie  §  6  ust.3  pkt  2  i  ust.4  tego  rozporządzenia  uprawniony  do  rybactwa  ma 

obowiązek prowadzić księgę gospodarczą w formie pisemnej albo elektronicznej osobno dla każdego 

zbiornika wodnego, np. jeziora, rzeki, kanału czy cieku naturalnego, który znajduje się w granicach 

obwodu rybackiego. Księga ta zawiera również ewidencję amatorskiego połowu ryb. Zgodnie z § 8 

ww. rozporządzenia uprawniony do rybactwa musi dokonywać wpisów w księdze nie później niż do 

15 kwietnia  drugiego roku, po roku w którym złowiono ryby.

Urząd Marszałkowski raz na trzy lata kontroluje księgi wypełniane przez uprawnionego do 

rybactwa, czy wywiązuje się z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Uchylanie 

się od rejestracji połowów wędkarskich naraża Związek na kary finansowe, a w skrajnym przypadku 

na negatywną opinię o gospodarce i utratę użytkowanych obwodów rybackich. Wobec powyższego 

XXIX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w dniu 16 października 2009 r. 

podjął  uchwałę,  która  nakłada  na  całe  stowarzyszenie  wiele  obowiązków,  a  jednym  z  nich  jest 

„bezwzględne kontynuowanie rejestracji połowów wędkarskich”.  Uchylanie się od zapisów uchwały 

pociąga za sobą konsekwencje statutowe, aż do wykluczenia z szeregów PZW włącznie.

Opłaty  pobierane  za  niezdanie  rejestru,  które  Okręg  Mazowiecki  będzie  egzekwował  po 

zakończeniu sezonu 2010, stanowić będą zabezpieczenie finansowe na poczet badań statystycznych i 

naukowych określających wielkość połowów oraz ewentualnych kar, jakie mogą spotkać Związek z 

powodu braku rejestracji. Przy czym kary te nie powinny dotknąć etycznych wędkarzy, którzy swoje 

połowy rejestrują.

PZW jest  organizacją  non profit  i  nie  kieruje  się  mechanizmem podaż  – popyt.  PZW jest 

użytkownikiem obwodów rybackich i  organizatorem wędkarstwa możliwie najtańszego i możliwie 

najszerzej  dostępnego.  Kapitalna  większość  akwenów  PZW  to  łowiska  ogólnodostępne,  których 

prowadzenie koncentruje się na trosce o stan środowiska, a nie na intratności przedsięwzięć. 

Pełna  rejestracja  nie  zmieni  wysokości  składek,  bo  nie  ma  na  nie  wpływu.  Musi  być 

realizowana  jako  wymóg  prawny,  a  jednocześnie  pozwoli  doprecyzować  dane  szacowane 

statystycznie oraz poprawić nasze założenia gospodarcze.
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