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      Coraz większe uprzemysłowienie kraju, zmiany strukturalne, rozwój urbanizacyjny i 
cywilizacyjny powodują, że większość ludzi szuka ucieczki od tego świata i 
pragnie coraz bardziej obcować z przyrodą. Odskocznią od tej rzeczywistości jest 
WĘDKARSTWO. 

 
      Niniejsze opracowanie ma za zadanie poznanie tego wspaniałego hobby, tak, 

abyśmy mogli spędzać wolny czas na łonie przyrody i jednocześnie mieć 
doskonałą zabawę, w której uczestniczyć mogą całe rodziny.  

 
      Wędkarstwo jest szeroko pojęta dziedziną rekreacji, niejednokrotnie łączącej sport 

i rekreację, co powoduje, że populacja wędkarzy w naszym kraju (wg różnych 
szacunków), wynosi ok. 2 mln osób i ciągle zyskuje nowych pasjonatów.  

      Poza tym w każdym z nas, czy się do tego przyznajemy lub nie, tkwi cząstka 
atawizmu, podświadomej chęci powrotu to pierwotnych form bytowania...  

 

 



Bo czy może być coś piękniejszego od pobytu nad wodą, gdy z porannego zamglenia, z 
oparów mgły, wynurza się wschodzące słońce, a ciemna barwa wody zamienia się w błękit?  



 Czy śpiew ptaków, szmer furkotu ich skrzydeł, chlupot wody spowodowany spławianiem ryby, 
nie działają podniecająco na nasze zmysły? 
I wędkarz, stojący cicho na brzegu, który lekkimi ruchami wędziska i obracając korbką 
kołowrotka ściąga przynętę i... nagle, potężne uderzenie wyrywające wędzisko z ręki, wygięcie 
szczytówki, tnąca powierzchnię wody żyłka, i wyskok szczupaka wykonującego świecę, i plusk 
wody, a potem walka z rybą, pokonanie jej oporu i... kaczy pysk szczupaka wystający nad 
powierzchnie wody... 
 

I my też możemy w tym czynnie uczestniczyć! 



Wędkarstwo - to nie tylko potrzeby egzystencjonalne, ale przede wszystkim 
wspaniałe hobby, umożliwiające spędzić czas w niepowtarzalnych warunkach 
obcowania z przyrodą i poznawania otaczającego świata. Nie jest też formą 
pozyskiwania taniej żywności tylko rodzajem hobby, które wymaga niejednokrotnie 
dużych nakładów finansowych. I trudno w tym miejscu pokusić się o jednoznaczną 
definicję wędkarza. Teoretycznie to osoba uprawiająca amatorsko łowienie ryb 
przy pomocy wędki. Jednak słowo wędkarz powinno mieć dużo większe 
znaczenie. Można oczywiście dodać do tego wiele przymiotów podkreślających 
umiłowanie do wędkarstwa. Jednak TO najważniejsze określenie, każdy wędkujący 
powinien znaleźć u siebie indywidualnie. Wszelkie regulaminy, nakazy czy zakazy, 
nigdy nie załatwią do końca sprawy, jeżeli my sami, nie będziemy posiadać 
własnego kodeksu etyczno - moralnego i wrażliwości wędkarskiej, którą będziemy 
stosować w życiu.  
Słowo wędkarz powinno brzmieć dumnie. 
 

 
 Na początek naszej przygody z tego typu rekreacją, musimy sobie uświadomić, że 
wędkarstwo jest bardzo szeroko pojętą dziedziną wypoczynku i dzieli się na kilka 
metod połowowych, z których najbardziej popularne to: metoda spinningowa - 
polegająca na połowie ryb drapieżnych na przynęty sztuczne, metoda gruntowa - 
gdy łowimy na zestawy, w których rolę sygnalizatora spełnia np. spławik, 
szczytówka wędziska, specjalne sygnalizatory brań itp., metoda muchowa – 
często stosowana w rzekach o charakterze górskim, wędkarstwo podlodowe 
(zimowe), oraz wędkarstwo morskie.  
 

Każda z tych metod wymaga od wędkarza, stosowania innego sprzętu i posiadania 
wiedzy, tak teoretycznej, jak i praktycznej, zdobywanej w wyniku częstych pobytów 
nad wodą, a zadaniem niniejszego Poradnika będzie jej przybliżenie. 



Jedną z metod wędkarskich jest spinning, uważany przez wielu wędkarzy 
za najczystszą formę połowu ryb. Od wielu lat funkcjonuje porównanie tej 
metody do sztucera w myślistwie, bowiem przeznaczona jest na „grubego 
zwierza”. Jest to oczywiście po części mylące, bowiem metodą rzutową na 
spinning łowimy nie tylko drapieżniki, takie jak szczupak, sandacz czy sum, 
ale również łowimy ryby spokojnego żeru, jakimi są leszcz, a nawet karp, 
które niejednokrotnie atakują przepływające przynęty sztuczne.  
Oczywiście głównym przeznaczeniem tej metody jest połów ryb 
drapieżnych na przynęty sztuczne.   
Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie i zapoznanie się z tą 
wspaniałą metodą wędkarską. Przeznaczone jest dla tych wszystkich, 
którzy arkana tej trudnej sztuki połowu chcą dopiero poznać, w 
szczególności młodzieży, oraz osób, które aktywnie, na łonie przyrody, 

pragną spędzać wolny czas.  



Zapraszam do lektury  

  Roman Szymański  

Autor Poradnika (rok 1966 – Puszczykowo nad Wartą)  



– WSTĘP                                                                     -        Porady prawne. 

– SPRZĘT                                                                    -         wędziska 

-                                                                                    -        kołowrotki 

-                                                                                    -         żyłki i plecionki 

-                                                                                    -         akcesoria 

– PRZYNĘTY SPINNINGOWE 

-                                                                                    -         wahadłówki 

-                                                                                    -         obrotówki 

-                                                                                    -         cykady  

-                                                                                    -         silikonowe 

-                                                                                    -         główki jigowe 

-                                                                                    -         Flying lure 

-                                                                                    -         Spinner bait 

-                                                                                    -         koguty 

-                                                                                    -         woblery 

-                                                                                    -         tandemy 

-                                                                                    -         martwa rybka 

PORADY I RADY 

-                                                                                    -         trok boczny (PATER NOSTER) 

-                                                                                    -         trolling 

-                                                                                    -        wędkarstwo podlodowe 

-                                                                                    -        wędkarstwo morskie 

-                                                                                    -         wiązania 

-                                                                                    -         atraktory zapachowe 

-                                                                                    -         wyposażenie spinningisty 

-                                                                                    -         porady wędkarskie (warsztat, preparowanie okazów itd.) 

-                                                                                    -         Jak i gdzie łowić 

-                                                                                    -         Monografia ryb 

-                                                                                    -         Inne metody wędkarskie (spławik, drgająca szczytówka) 

         REGULAMINY   i    Ważne adresy 

 

 



       Aby łowić ryby, musimy poznać podstawowe prawa rządzące w tej dziedzinie.  
        Nie ma problemu, gdy na połów ryb udajemy się na łowiska specjalne (komercyjne), gdzie nie są 

wymagane żadne dokumenty, zezwolenia itd., bowiem rządzą się one własnymi prawami. Na miejscu 
dokonujemy opłaty za pobyt na łowisku i złowione ryby. Inaczej wygląda to, gdy chcemy skorzystać z 
wód ogólnodostępnych. Aby uzyskać jakiekolwiek zezwolenie uprawniające nas do wędkowania, a 
dotyczy to także wód przybrzeżnych morza Bałtyckiego, musimy przedstawić Kartę Wędkarską.  

        Karta wędkarska jest dokumentem uprawniającym do amatorskiego połowu ryb. Kartę wydają 
starostwa powiatowe, a kandydat na wędkarza otrzymuje dokument, po uprzednim złożeniu egzaminu 
przed komisją, powołaną przez jednostkę organizacyjną PZW (Polski Związek Wędkarski). Egzamin nie 
jest skomplikowany i każdy go może zdać, pod warunkiem zapoznania się z obowiązującym 
Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Jednak, aby uzyskać ten podstawowy dokument, musimy udać 
się do jakiegokolwiek Koła Wędkarskiego i tam uzyskamy wszelkie informacje. Z obowiązku posiadania 
karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14 oraz cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce.  
 

Podstawowym aktem umożliwiającym połów ryb jest Prawo Wodne, Ustawa Rybacka oraz 
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, stanowiący zbiór przepisów dotyczących zasad 
uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują 
wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu  
Polskiego Związku  Wędkarskiego (PZW). 



Karta wędkarska 

Natomiast nawet dziecko poniżej 14 roku życia może być członkiem PZW. Oczywiście tych 
najmłodszych wędkarzy obowiązują pewne ograniczenia. Między innymi mogą łowić w ramach 
własnego łowiska wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej uprawnienia do 
wędkowania. 
       
 
W czasie wędkowania wędkarz zobowiązany jest posiadać kartę wędkarską i legitymację PZW, z 
potwierdzeniem uiszczenia należnych składek lub inne ważne zezwolenie uprawniające do 
wędkowania na danym łowisku. 



Przepis ten dotyczy również metody spinningowej, na szczęście nie wykluczając 
wędkowania opiekuna na jedną wędkę.  

 

Legitymacja członkowska PZW 



Pamiętajmy również, że w przypadku niektórych zbiorników wodnych należy wykupić dodatkowe 

zezwolenie.  

Regulamin APR w kwestii połowu ryb drapieżnych między innymi stanowi: 
6. ŁOWIENIE RYB DRAPIEŻNYCH 
 
§ 5 
1. Łowienie ryb drapieżnych, na przynęty naturalne, dozwolone jest równocześnie na dwie wędki. 
 
2. Łowiąc ryby metodą spinningową lub trollingową wolno używać jednej wędki, uzbrojonej w jedną 
przynętę sztuczną. 
 
3. Łowiąc ryby drapieżne na przynęty sztuczne lub sztuczną muchę obowiązuje zachowanie 
następujących odległości pomiędzy wędkującymi: 
a/ łowiąc z brzegu - 30 m 
 
b/ łowiąc z łodzi lub brodząc - 50 m 
Ważne jest przestrzeganie Regulaminu obowiązującego na łowisku ! 



Regulamin obliguje również do maksymalnej ilości ryb, które mogą zostać zabrane z łowisk. Limity dla 
niektórych gatunków ryb są następujące: 

    W ciągu doby (w godz. 00.00 – 24.00) 
    sum - 1 szt.  
    szczupak – 3 szt. 
    sandacz, boleń, lipień, pstrąg potokowy, brzana – 3 szt. (łącznie)  
    pstrąg tęczowy i pstrąg źródlany – 4 szt. (łącznie) 
    troć jeziorowa, troć i łosoś – 2 szt. (łącznie) 
    jaź, kleń – 10 szt. (łącznie)  
   Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych   gatunków nie może przekroczyć 10 

szt. w ciągu doby. 
 głowacica – 1 szt. w ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli)  
    m. innymi:   sum - do 70 cm  
                         szczupak - do 50 cm  
                         sandacz - do 50 cm  
                         brzana – do 40 cm 
                         głowacica – do 70 cm 
                         lipień – do 30 cm 
                         boleń - do 40 cm 
                         troć – do 35 cm 
                         troć jeziorowa – do 50 cm  
                         łosoś – do 35 cm 
                         jaź i kleń - do 25 cm 
                         pstrąg potokowy – do 25/30 cm (w zależności od miejsca połowu wynikającego z RAPR) 
 Wymiary ochronne wszystkich gatunków ryb ujęte są w Regulaminie APR 

 
Wymiar ochronny stanowi długość ryby od początku głowy do najdalszego końca płetwy ogonowej. 

 



Ryby podlegają także ochronie z uwagi na termin ich połowu.  



W uzasadnionych przypadkach gospodarze wód mają prawo do zaostrzenia 
wymiarów ochronnych i limitów ilościowych łowionych ryb. 

 

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb zawiera podstawowe informacje 
związane z wędkarstwem i obowiązkiem wędkarza jest jego znajomość. 

OPŁATY I SKŁADKI PZW 
 
Każdy członek PZW dokonuje opłat za wędkowanie. Podstawowe opłaty to: 
•Składka członkowska ogólnozwiązkowa 
•Składka okręgowa (jej wysokość uzależniona jest od uchwał poszczególnych Zarządów Okręgów). 

 



Na podstawie Uchwały nr 109 Zarządu Głównego PZW  

z dnia 1 października 2011 r  

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA 2012 r. 

 

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej w 2012r. 
1.       Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna i w jego obecności. 
Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW. 
2.       Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość 
zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swojego działania zarządy okręgów. 
3.       Honorowi członkowie PZW zgodnie z §15 ust.2 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego. 
4.       Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej i studenckiej. 
5.       Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji 
potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej. 
Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie 

swojego działania zarządy okręgów.  

Lp 

 
Treść 

 
Wysokość opłaty w zł. 

 

1 

 
Składka członkowska 

 
64,- 

 

2 

 

Składka członkowska ulgowa 50% 

1.        młodzież szkolna i studenci wieku 16-24lat, 
2.        członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 

3.        mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, 
4.        kobiety po ukończeniu 60 roku życia 

 

32.- 

 

3 

 

Składka członkowska ulgowa 75% 

1.        członkowie uczestnicy do lat 16 

2.        członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami  

 

16,- 

 

4 

 

Wpisowe: 
1.        członka zwyczajnego PZW 

2.        członka uczestnika PZW 

 

 
25,- 
12,- 

 
5 

 
Legitymacja członkowska 

 
5,- 

 



TABELA SKŁADEK OKRĘGOWYCH 
NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD W 2012 roku 

 

Wysokość składki 
rocznej za 
wędkowanie na 
wodach 
ogólnodostępnych 
podległych 
poszczególnym 
Zarządom Okręgu 
PZW jest różna i 
uzależniona jest od 
Uchwał podjętych 
przez poszczególne 
ZO PZW.  





W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania 
Poradnika po przez umożliwienie wykorzystania w publikacji niektórych ilustracji tj. www.wcwi.pl 
(okres ochrony ryb), PZW ZO Poznań (kalendarz Księżycowy),www.fishing.pl, Kol. Bodziogowi i 
Taurusowi oraz firmom, JAXON, POLSPING, SIEK, SAENGER, SALMO i TRISTAR. 

 

 

 Osobne podziękowania należą się Kol. Jackowi S. Jóźwiakowi. Nasze wspólne rozmowy, dyskusje i 
cenne uwagi Jacka, przekazywane na różnego typu spotkaniach i wyprawach, działały mobilizująco i 
przyczyniły się w końcu do powstania Poradnika w obecnej formie.       

 

                                                                                                          Roman Szymański 
  
 

http://www.wcwi.pl/
http://www.fishing.pl/


szyrom@interia.pl 




