PRZEPISY DOTYCZĄCE ŁOWIECTWA PODWODNEGO NA
WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH
(WYCIĄG*)
WYCIĄG Z USTAWY O RYBACTWIE ŚRÓDLĄDOWYM
2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego
połowu, zwany dalej „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.
4. Z obowiązku posiadania 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 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 lub] <średnie, średnie
branżowe lub> wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.
6. Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat.
7. Za wydanie karty łowiectwa podwodnego pobiera się opłatę, której wysokość powinna
odpowiadać kosztom jej wydania.
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;
...
13) kuszą:
a) ryb łososiowatych i węgorzy,
b) na szlaku żeglownym,
c) od dnia 15 października do dnia 15 maja,
d) przy użyciu specjalnych aparatów do oddychania w wodzie,
e) w odległości mniejszej niż 75 m od innych osób oraz ustawionych w wodzie narzędzi
połowowych.

Art. 10. 1. Zabrania się:
2) wprowadzania do obrotu ryb pochodzących z amatorskiego połowu ryb.
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 łowiectwa podwodnego lub używa tej karty mimo sądowego
orzeczenia o odebraniu 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,
7) dokonuje amatorskiego połowu ryb z naruszeniem art. 20 ust. 6
– podlega karze grzywny albo karze nagany.
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 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.
WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA DO USTAWY O RYBACTWIE ŚRÓDLĄDOWYM
§ 3. 1. Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa
podwodnego, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. Amatorski połów ryb kuszą uprawia się:
1) wyłącznie w porze dziennej: po upływie godziny od wschodu słońca, nie później jednak niż na
godzinę przed zachodem słońca,
2) kuszą napinaną siłą mięśni, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3
ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm;
konstrukcja harpuna powinna umożliwiać łatwe oddzielanie ostrza od jego trzonu,
3) w promieniu nie większym niż 50 m od ustawionego na powierzchni wody pływaka koloru
żółtego o wyporności co najmniej 5 litrów; pływak ustawiany jest na czas połowu przez osobę
dokonującą połowu ryb kuszą,
4) w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie,
5) poza wyznaczonymi kąpieliskami.
§ 6. Niedozwolony jest połów ryb, 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,
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,
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,
15) rozpióra (Abramis ballerus L.) 25 cm,
16) sandacza (Stizostedion lucioperca L.) 45 cm,
17) sapy (Abramis sapa Pallas) 25 cm,
20) suma (Silurus glanis L.) 70 cm,
21) szczupaka (Esox lucius L.) 45 cm,
22) świnki (Chondrostoma nasus L.) 25 cm,
26) wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus L.) 15 cm,
§ 7. 1. Niedozwolony jest połów ryb w okresach ochronnych, z zastrzeżeniem ust. 2,
ustanowionych dla:
1) brzany - od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca,
2) brzany karpackiej - od dnia 15 marca do dnia 15 lipca,
3) certy:
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,
4a) jesiotra ostronosego - od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia,
6) miętusa - z wyjątkiem rzeki Odry od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi - od
dnia 1 grudnia do końca lutego,
9) sandacza - od dnia 1 marca do dnia 31 maja,
10) sapy - 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 - od dnia 1 stycznia do dnia 15 maja,
2. Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb, 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.
WYCIĄG* został uszczuplony o przepisy dotyczące wędkarstwa oraz zostały w nim usunięte
gatunki ryb, których na kuszę poławiać nie wolno (ryb łososiowatych i węgorzy). Nie zawiera
też przepisów dotyczących połowu raków, których nie poławia się za pomocą kuszy.
Niniejszy wyciąg zawiera jedynie przepisy bezpośrednio lub pośrednio odnoszące się do
łowiectwa podwodnego, których znajomość jest wymagana, by podwodny łowca nie wszedł
w konflikt z prawem. W wyciągu pominięto też cały dział opisujący zasady przeprowadzania
kontroli przez Państwową i Społeczną Straż Rybacką.

