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Kwestia sprzedaży ryb 
złowionych przez 
wędkarzy 
Stanisław Cios

Ogólnie przyjmuje się, że wędkarzom 
nie wolno sprzedać ryb złowionych 
własnoręcznie. Sprawa jest jednak 

złożona. Celem artykułu jest więc omówie-
nie tej kwestii od strony historycznej, praw-
nej i praktycznej, a także rozważenie, czy 
możliwe byłoby wprowadzenie takiego roz-
wiązania w przyszłości. Tym bardziej, że trwa 
okres przemian w naszym sektorze rybac-
kim, w którym coraz więcej uwagi poświęca 
się wędkarstwu, jako zrównoważonej i eko-
nomicznie korzystnej formie połowu ryb.

Aspekty prawne
Kwestia sprzedaży ryb przez wędkarzy nie 
była regulowana przez ustawy o rybołów-
stwie, zarówno te przyjęte w okresie zaborów 
(pruskie z lat 1874 i 1916, dla Galicji z 1887 
r.), jak i przez władze polskie w latach 1932 
i 1985. Jedynie w art. 10 pkt 2. ustawy z 1985 r. 
jest podane, że osoba fizyczna lub prawna 
wprowadzająca ryby do obrotu jest obowiąza-
na posiadać dokument stwierdzający ich po-
chodzenie. Nie sprecyzowano jednak – jaki to 
ma być dokument i kogo on miałby dotyczyć, 
pozostawiając czytelnika w niepewności – jak 
należy rozumieć słowo „pochodzenie”.

Ta kwestia pojawia się natomiast od daw-
na w regulaminach wielu organizacji węd-
karskich. Znane mi są regulaminy i statuty 
siedmiu towarzystw wędkarskich do 1939 r. 
W najstarszym z nich, tj. regulaminie Powia-
towego Towarzystwa Rybackiego w Gorlicach 
z 1907 r., stwierdzono, że „ryby złowione na 
wędkę przez członków Towarzystwa, lub 
przez inne osoby posiadające pozwolenie 
od Zarządu, stają się ich własnością; ryb ta-
kich nie wolno jednakowoż sprzedawać, ani 
prowadzić nimi handlu zamiennego”. Nieco 
inaczej jest to ujęte w regulaminie Krakow-
skiego Towarzystwa Sportu Wędkowego 

„Wędzisko” z 1922 r. – „ryb złowionych przez 
siebie na wodach Twa nie wolno sprzedawać 
lub rozdarowywać ludności osiadłej nad rze-
ką, a w  szczególności nie wolno dostarczać 
ich handlarzom lub restauratorom. Ryby 
złowione wolno używać jedynie na własne 
potrzeby, a wolno je także ofiarować zaprzy-
jaźnionym osobom na ich prywatny użytek. 
Sprzedaż ryb złowionych przez członków 
dopuszczalna jest jedynie na korzyść Twa, o 
czym Zarząd Twa ma być bezzwłocznie uwia-
domionym. Ze złowionymi rybami należy 
się jak najmniej popisywać przed niepowoła-
nymi”. Możliwość sprzedaży złowionych ryb, 
ale tylko na korzyść Towarzystwa, pojawia się 
także w regulaminach Polskiego Towarzystwa 
Wędkarskiego w Krakowie z 1929 r., Sporto-
wego Klubu Rybackiego we Lwowie z 1936 r. 
i Towarzystwa Sportowego Wędkarzy „Warta” 
w Poznaniu z 1938 r.

Nie stwierdziłem natomiast zapisu 
o zakazie sprzedaży ryb w dokumentach 
Towarzystwa Miłośników Sportu Węd-
karskiego w Warszawie z 1924 r., Woj-
skowego Klubu Wędkarskiego Garnizo-
nu Brześć nad Bugiem z lat 30., a także 
Koła Sportowego Urzędników Komunal-
nych m. st. Warszawy „Myśliwy i Węd-
karz” z 1932 r. Wydaje się to być silną 
sugestią, że towarzystwa w południowej 
części kraju, skupiające uwagę na rybach 
łososiowatych, podchodziły do tej kwestii 
bardziej rygorystycznie, niż towarzystwa 
na terenach nizinnych. Jednoznaczne po-
twierdzenie tej tezy wymagałoby analizy 
większej liczby tych trudnodostępnych 
dokumentów. 

W PZW od początku istnienia tej orga-
nizacji jest zakaz sprzedaży złowionych ryb, 
co zawarto już w pierwszym Regulaminie 
sportowym z 1951 r. Nie wiadomo czym 
się kierowali decydenci przy formułowaniu 
tego zapisu – etyką, czy chęcią zachowania 

monopolu przez układ PGR – Centralna 
Rybna w  zakresie obrotu rybami na rynku 
wewnętrznym.

Przypadki sprzedaży ryb
Znanych jest mi kilka informacji o sprzedaży 
ryb i raków przez wędkarzy, zawartych w lite-
raturze. Pierwszy przypadek dotyczy Olsztyń-
skiego Towarzystwa Wędkarskiego, którego 
członkowie uczestniczyli w akcji zbierania 
funduszy na odbudowę Warszawy. Przez cały 
dzień łowili ryby na jeziorze Krzywym, a do-
chód ze sprzedanych ryb przeznaczyli na ten 
cel (Anonim 1947). Biorąc pod uwagę szczyt-
ny cel i zorganizowany charakter wydarzenia, 
takie działanie można uznać za zrozumiałe 
i  legalne w tamtym okresie. Tym bardziej, że 
również rybacy zawodowi byli zaangażowani 
w zbiórkę pieniędzy, co ówczesna prasa nagło-
śniła, uwypuklając element rywalizacji mię-
dzy różnymi brygadami.

Bardziej interesujący jest podany tu 
anons w Głosie Olsztyńskim (1955, 131:5 
z 3 VI), tj. organie Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR, a więc najważniejszym 
czasopiśmie w regionie. Anons musiał 
być uzgodniony z PZW i odpowiednimi 
władzami (na co wskazuje też wzmianka 
o kartach wędkarskich). Należy go inter-
pretować jako odpowiedź na niedobór 
ryb w sprzedaży na rynku lokalnym, po-
nieważ Centrala Rybna, która miała mo-
nopol na odbiór ryb od rybaków zawo-
dowych, kierowała je (zwłaszcza lepsze 
gatunki) głównie do dużych ośrodków 
miejskich w kraju lub na eksport. Nie 
jest pewne, czy w tym przypadku środ-
ki finansowe przekazywano do PZW, co 
pozwoliłoby zneutralizować ewentualne 
głosy krytyczne. Wygodnym argumen-
tem na rzecz takiej praktyki byłby fakt 
zarybiania wód otwartych przez PZW, 
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Jeden z białych kruków rybackich w Polsce: legitymacja członkowska Marcina Majewskiego 
z 1928 r., której integralną częścią jest regulamin Towarzystwa w Gorlicach z 1907 r. 

co również powszechnie podkreślano w tamtym okresie (i nie 
tylko wtedy). Jednakże zapis o możliwości negocjacji ceny ryb 
wydaje się wskazywać na przekazywanie wynagrodzenia bez-
pośrednio osobom prywatnym.

Nie można wykluczyć, że praktyka skupu ryb od wędkarzy 
przez sektor gastronomiczny była szerzej stosowana w woje-
wództwie olsztyńskim w latach 50., bez nadawania jej większe-
go rozgłosu, na co mogłyby wskazywać informacje o obecności 
w PZW szeregu wędkarzy handlujących rybami, o czym było 
głośno w kilku miastach województwa olsztyńskiego (Czer. 
1960, Sensmęcki 1960). Również pewien znany wędkarz z Mi-
kołajek przyznał, że „za parę złotych” oddawał ryby gospodar-
stwu rybackiemu (Kuchciński 1963), ale to już mogło mieć inny 
charakter.

Nieco inny jest następujący przypadek. W informacji na te-
matu targu w Olsztynie podano, że „sensację stanowiły rzadko 
spotykane na rynku raki, które budziły ogólny podziw wśród 
kupujących, dzięki swej okazałości. Niektóre z nich to po pro-
stu „homary”” (Anonim 1958). Rzeczywiście, pojawienie się 
w tamtym okresie raków na targu należy uznać za niecodzienne 
wydarzenie, ponieważ rybacy z PGRyb kierowali także wszyst-
kie raki do Centrali Rybnej. Raki były cenne, ponieważ wysy-
łano je na eksport, zwłaszcza do Francji (w sierpniu też czasem 
do Szwecji). Te na targu mogły więc pochodzić od wędkarzy 
(którzy mogli je łowić legalnie, ale nie sprzedawać) lub kłu-
sowników. Jest i inna możliwość. Otóż w latach 1957-1958 
władze wojewódzkie w Olsztynie przeprowadziły akcję zwrotu 

kilkudziesięciu jezior, głównie na Warmii, ich wcześniejszym 
właścicielom wywodzącym się z miejscowej ludności. Jest więc 
wysoce prawdopodobne, że te raki mogły pochodzić z jednego 
z tych jezior i legalnie trafiły na rynek. Zbieżność terminu po-
jawienia się raków na targu ze zwrotem jezior wydaje się być 
nieprzypadkowa. 

Może dalsze poszukiwania w naszej prasie pozwolą wyłowić 
z mroków ciemności inne przypadki, pozwalające na wysnucie 
głębszych i dodatkowych wniosków.

Czy w przyszłości sprzedaż ryb przez wędkarzy 
może być legalna?

Jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, że w przyszłości może zostać 
uznana za legalną sprzedaż ryb złowionych przez wędkarzy. Mogą prze-
mawiać za tym następujące argumenty i okoliczności.

Po pierwsze, złowiona ryba staje się własnością wędkarza. 
W zasadzie powinien on mieć prawo dysponować tą rybą w do-
wolny sposób, zgodnie z zasadami związanymi z prawem wła-
sności, w tym jeśli chodzi o sprzedaż. Tym bardziej, że od strony 
prawnej brak jest ograniczeń dla takiego działania. 

Po drugie, powoli postępuje proces odejścia od monopolu 
PZW w sektorze wędkarskim. Inni użytkownicy rybaccy nie mu-
szą narzucać wędkarzom ograniczeń związanych z dysponowa-
niem złowionymi rybami. Brak takiego zakazu oznaczałby, że 
wędkarz mógłby sprzedać złowione ryby.

Po trzecie, dopuszczenie sprzedaży pewnych gatunków, 
w określonych wodach i okresach, może być korzystne dla 
użytkownika rybackiego, w tym od strony środowiskowej. Od 
wielu lat, zgodnie z niejasnym zapisem o „równowadze biolo-
gicznej” w ustawie z 1985 r., wielu ichtiologów propaguje tezę 
o konieczności połowów sieciami przez rybaków niektórych 
gatunków, zwłaszcza karpiowatych, z uwagi na ich nadmierną 
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 populację, rzekomo wpływającą ujemnie 
na cenne gatunki ryb. Takie połowy na 
ogół nie spotykają się z entuzjastycznym 
odbiorem ze strony wędkarzy. Zamiast 
więc odławiać te ryby sieciami można 
rozważyć ich połów wędkami i sprzedaż 
wyznaczonym punktom gastronomicz-
nym w celu dalszego przerobu surowca 
i wprowadzenia go do obrotu w handlu 
hurtowym i detalicznym.

Sprzedaż ryb przez wędkarzy jest sze-
roko praktykowana w niektórych kra-
jach, zwłaszcza nordyckich. Z uwagi na 
zanik rybołówstwa zawodowego, prawie 
cała podaż ryb słodkowodnych z wód 
otwartych w handlu w Finlandii i Szwe-
cji pochodzi od wędkarzy, albo bardziej 
precyzyjnie - od osób prywatnych wyku-
pujących licencję na połów ryb metodą 
dozwoloną na danym łowisku (a więc nie 
tylko wędką, ale także sieciami i narzę-
dziami pułapkowymi). Podczas mojego 
wieloletniego pobytu w Finlandii szereg 
przyjaciół korzystało z możliwości sprze-
daży ryb, uzyskując czasem znaczny do-

chód, ponieważ udało im się złowić na-
wet około 50 kg szczupaków lub okoni 
w ciągu jednego dnia. Takie działanie po-
zwala zachować stabilność dostaw świe-
żych ryb na rynek.

Postępujący spadek liczby rybaków 
zawodowych w Polsce, poprzez przejście 
do innych, bardziej intratnych zawodów, 
będzie oznaczał konieczność wypraco-
wania racjonalnego modelu korzysta-
nia z zasobów ryb w wielu akwenach. 
Dotyczy to w szczególności terenów ze 
znaczną liczbą turystów, a także miejsco-
wości położonych nad dużymi rzekami 
i jeziorami. Dostawy ryb z akwakultury 
nie zawsze będą w stanie zapełnić półek 
w sklepach rybnych od strony ilościowej, 
jakościowej i asortymentowej. Konsump-
cja dań z lokalnych świeżych ryb (nie 
należy tego mylić ze świeżo rozmrożo-
nymi rybami, zwłaszcza sprowadzonymi 
z zagranicy, co jest powszechnie prakty-
kowane w wielu miejscowościach tury-
stycznych) będzie nabierała coraz więk-
szego znaczenia. Ten proces już się dzieje 

w wielu krajach europejskich, zwłaszcza 
w regionie Morza Śródziemnego. Jedyne, 
co wymagałoby ustalenia, to sposób opo-
datkowania dochodu ze sprzedaży ryb. 
Wydaje się, że specjaliści od podatków 
mogliby znaleźć odpowiednie rozwiąza-
nie, korzystając na przykład z istnieją-
cego modelu dotyczącego rybaków in-
dywidualnych, łowiących ryby w celach 
komercyjnych.    ■
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