
 

 
 

Regulamin ZEZWOLENIA „Złów i wypuść” dla członków “Sekcji 
KARPIOWEJ” działającego przy Kole PZW Słomniki w sezonie 2022 

 

Rozpoczęcie wędkowania oznacza zapoznanie się oraz akceptację poniższych warunków 
uprawiania amatorskiego połowu ryb na łowisku „Januszowice” będącego w użyczeniu i 

zarządzaniu przez Koło PZW Słomniki. 
Niniejszy Regulamin ustala zasady połowu w myśl reguły „Złów i Wypuść” i jest integralną 

częścią Zezwolenia „Złów i Wypuść” Koła PZW Słomniki. 
 
 
 

1. Na łowisku obowiązują zasady połowu zgodne z obowiązującym Regulaminem 
Amatorskiego Połowu Ryb PZW. 

2. Wykupienie zezwolenia “Złów i Wypuść” jest możliwe dla członków koła PZW Słomniki lub 
innych wędkarzy. Wykupienie Zezwolenia “Złów i wypuść” jednocześnie dokumentuje 
przynależność do “SEKCJI KARPIOWEJ” działającej przy kole PZW Słomniki. 

3. O przyznaniu możliwości wykupu Zezwolenia “Złów i Wypuść” decyduje Zarząd 
koła PZW Słomniki na pisemny wniosek wędkarza w terminie 2 tygodni od daty 
wpłynięcia wniosku. 

4. Zarząd koła PZW Słomniki może odmówić przyznania Zezwolenia “Złów i Wypuść” 
pisemnie i bez podania przyczyny. 

5. Zakup Zezwolenia “Złów i Wypuść” wyklucza zakup lub posiadanie zwykłego Zezwolenia, 
a więc zabierania i zabijanie jakichkolwiek złowionych ryb. 

6. Posiadacz Zezwolenia “Złów i Wypuść” jest zobowiązany powiadomić drogą sms -ową 
Skarbnika Koła o miejscu i terminie zasiadki, a po przybyciu nad wodę i rozłożeniu  
sprzętu wędkarskiego, do niezwłocznego wpisania daty i godziny rozpoczęcia połowu. 

7. W ramach Zezwolenia “Złów i Wypuść” wędkarz ma prawo do połowu 24 godziny na dobę 
codziennie, siedem dni w tygodniu, przez cały 2022 rok wyłączając wskazane w 
komunikatach Zarządu okresy po zarybieniach ogłaszanych na stronie internetowej koła 
www.pzwkoloslomniki.iap.pl, profilu Koła na Facebooku oraz w systemie powiadamiania 
SMS- owego. 

8. Konstrukcja zestawu końcowego musi zapewnić rybie, w przypadku zerwania zestawu, 
swobodne uwolnienie się z ciężarka.  

9. Posiadacz  Zezwolenia “Złów i Wypuść” może używać łódek pływających sterowanych 
zdalnie do zanęcania łowiska i do wywożenia przynęt. Zabronione jest natomiast używanie 
pontonów, łódek i pływadeł. Dozwolone jest również nęcenie z użyciem rakiet zanętowych, 
proc, woreczków, siatek i żyłek rozpuszczalnych z materiałów PVA oraz rur do wyrzucania 
kulek zanętowych. 

10. Dopuszcza się nęcenie łowiska wszelkimi zanętami karpiowymi (kulki proteinowe, pellety, 
ziarna, orzechy, zanęty sypkie), które są świeże i nie powodują zagrożenia dla ryb i 
środowiska. W żadnym wypadku nie wolno nęcić nie surowymi ziarnami! 

11. Wędkujący posiadacz Zezwolenia „Złów i wypuść” wyraża zgodę do poddania się 
dobrowolnej kontroli używanych do połowu przynęt, zanęt, zestawów końcowych oraz 
wnętrza namiotów i samochodów przez policję,  Państwową i Społeczną Straż Rybacką, a 
także przez każdego innego członka Sekcji Karpiowej oraz   osoby upoważnione przez 
Zarząd Koła do wykonywania kontroli na zbiorniku “Januszowice”. 

12. Za czystość i porządek stanowiska przed, w trakcie i po zakończeniu łowienia 
odpowiedzialny jest wędkujący, który usuwa skutki biwakowania, a odpadki i śmieci 
zabiera ze sobą. 

 

http://www.pzwkoloslomniki.iap.pl/


 

13. Każdy wędkarz posiadający Zezwolenie “Złów i Wypuść” jest zobowiązany do 
posiadania w obrębie stanowiska połowów następującego wyposażenia: 
podbierak karpiowy o wymiarach siatki  minimum 80 cm x 80 cm z wyjmowanymi    
ramionami, kołyskę ze sztywnym stelażem lub głęboka wannę piankową (nie można 
używać płaskich mat), zestaw do odkażania ran oraz pojemnik na wodę do polewania 
złowionej ryby. 

14. Zezwolenie “Złów i Wypuść” kategorycznie zabrania zabierania jakiejkolwiek ryby! Po 
złowieniu ryba powinna  zostać natychmiast wypuszczona do wody z zachowaniem 
należytej ostrożności. Z rybami należy obchodzić się w sposób bardzo delikatny dbając o 
ich zdrowie i bezpieczeństwo. Złowione okazy można zważyć i wykonać sesję zdjęciową, a 
następnie złowiona ryba musi być od razu wypuszczona. 

15. Obowiązuje bezwzględny zakaz przechowywania ryb. 
16. Łowienie dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach na maksymalnie 2 wędki na 

łowiącego.  
17. Wędkowanie niezgodnie z niniejszymi postanowieniami Regulaminu połowu skutkuje 

skierowaniem wniosku o odebranie Zezwolenia do Sądu Koleżeńskiego, a w stosunku do 
łamiącego przepisy RAPR i Ustawy o Rybactwie Śródlądowym będzie skierowany wniosek 
o ukaranie do odpowiednich organów. 

18. Zezwolenie “Złów i Wypuść” uprawnia do połowu na łowisku specjalnym “Januszowice” 
zgodnie z RAPR oraz niniejszym Regulaminem i jest drukiem ścisłego zarachowania. 
Wykupując Zezwolenie roczne na kolejny rok wędkarz jest zobowiązany do zwrotu starego 
druku w miejscu jego zakupu. W przypadku braku zwrotu Zezwolenia wędkarz nie ma 
prawa do wykupienia Zezwolenia na rok następny. 

19. Zarząd koła PZW Słomniki zastrzega sobie możliwość zmiany warunków Zezwolenia “Złów 
i Wypuść” w ciągu roku i po opublikowanie zmian  na stronie internetowej koła pod 
adresem: www.pzwkoloslomniki.iap.pl 

20. Regulamin wchodzi w życie po jego opublikowaniu, tj. 5 lutego 2022 r. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 


