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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wypełniony druk przesłać na 
adres:
Instytut Rybactwa 
Śródlądowego
ul. Oczapowskiego 10
10-719 Olsztyn

RRW-23
Zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej 

prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach 
powierzchniowych płynących

Wysłać w terminie do 31 maja
2016 r.

w roku 2015

A. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwa i adres 

siedziby uprawnionego do rybactwa, telefon, e-mail

D. Forma prawna (zaznaczyć [X] właściwą)

[ ] osoba prawna2) (jaka ?)…………………………………….

…………………………………………………………………...

[ ] osoba fizyczna3) (jaka ?)……………………………………

…………………………………………………………………...

[ ] inna4) (jaka ?) ……………………………………………….

…………………………………………………………………...

B. REGON / PESEL

C. Województwo1)

1) Jeżeli użytkowane obwody rybackie są położone w więcej niż jednym województwie, należy wypełnić dla każdego województwa osobny kwestionariusz. 
W przypadku, gdy obwód rybacki położony jest na obszarze więcej niż jednego województwa, wówczas należy obwód ten zaliczyć do tego województwa, na 
którego terytorium znajduje się największa powierzchnia obwodu.

2) Spółka akcyjna (S.A.), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółdzielnia, przedsiębiorstwo państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, 
kościół i jego jednostki organizacyjne, uczelnie wyższe, szkoły, jednostki naukowe, fundacje, stowarzyszenie rejestrowe (np. PZW), związek zawodowy, inne.

3) Osoba fizyczna, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą
4) Spółka cywilna (s. c.), spółka osobowa (sp. jawna, sp. partnerska), stowarzyszenie zwykłe, inne.

UWAGA!!! TABELE NR 1, 2, 3 i 4 DOTYCZĄ ROKU SPRAWOZDAWCZEGO 2015, TABELA NR 5 ROKU 2014
1. Informacje o obwodach rybackich w województwie wykorzystywanych do celów rybackich przez uprawnionego 
do rybactwa w roku 20145)

Lp. Wyszczególnienie6) Liczba [szt.] Powierzchnia [ha]
1.1 Liczba i powierzchnia obwodów rybackich
1.2 Jeziorowe obwody rybackie
1.3 Obwody rybackie ustanowione na zbiornikach zaporowych
1.4 Rzeczne obwody rybackie
5) W tabeli należy podać liczbę i powierzchnie obwodów rybackich w danym województwie, w których uprawniony do rybactwa dokonał połowu ryb lub 

zarybienia.
6) Przez jeziorowy obwód rybacki rozumie się obwód, w którym ponad 50 % powierzchni wód stanowią jeziora. Przez obwód rybacki ustanowiony na zbiorniku 

zaporowym rozumie się obwód, w którym ponad 50% powierzchni wód stanowią wody zbiornika zaporowego. Przez rzeczny obwód rybacki rozumie się 
obwód, w którym ponad 50% powierzchni wód stanowią cieki naturalne

2. Połowy ryb i raków narzędziami i urządzeniami rybackimi łącznie we wszystkich obwodach rybackich 
województwa, użytkowanych przez uprawnionego do rybactwa w roku 2015

Lp. Gatunek
/sortyment

Ilość 
[kg]

Wartość 
[zł]

W tym tarlaki 7)

Lp. Gatunek
/sortyment

Ilość 
[kg]

Wartoś
ć [zł]

W tym tarlaki 7)

Ilość
[kg]

wartość
[zł]

Ilość
[kg]

Wartość
[zł]

1. raki7) 20. jaź
2. węgorz 21. jelec
3. łosoś 22. kleń
4. troć wędrowna 23. certa
5. troć jeziorowa 24. brzana

6. pstrąg 
potokowy

25. świnka

7. głowacica 26. płoć s
8. lipień 27. płoć m
9. sielawa 28. leszcz d
10. sieja 29. leszcz s
11. stynka 30. leszcz m+n
12. szczupak 31. krąp
13. sandacz 32. ukleja
14. okoń d+s 33. lin
15. okoń m 34. karaś8)

16. jazgarz 35. karp
17. miętus 36. amur
18. sum 37. tołpyga9)

19. boleń 38. pozostałe ryby łącznie
39. Ogółem
40. Wartość netto ogółem [zł]

7) Łącznie dla wszystkich raków z gatunków Astacus astacus i Pontastacus leptodactylus.
8) Łącznie dla wszystkich ryb z rodzaju Carassius.
9) Łącznie dla wszystkich ryb z gatunków Hypophthalmichthys molitrix i Aristichthys nobilis.
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3. Materiał zarybieniowy wprowadzony do wód obwodów rybackich w roku 2015

Lp. Gatunek Ikra
[szt.]

Wylęg
[szt.]

Narybek
letni
0+

[szt.]

Narybek
jesienny

0+
[kg]

Narybe
k 1+
[kg]

Kroczek
[kg]

Handló
wka
[kg]

Selekty 
i tarlaki

[kg]

Łączna 
powierzchnia 

obwodów 
rybackich, do 

których 
wprowadzono 

materiał
zarybieniowy

[ha]

Wartość 
materiału

zarybieniowego
wprowadzoneg

o do wód 
obwodów 
rybackich

[zł]

1. sielawa
2. sieja
3. szczupak
4. sandacz
5. sum
6. okoń
7. boleń
8. jaź
9. kleń

10. brzana
11. certa
12. świnka
13. lin
14. karaś10)

15. karp
16. amur
17. tołpyga11)

18. leszcz
19. płoć
20. lipień

21. pstrąg 
potokowy

22. głowacica
23. miętus
24. raki12)

25.
26.
27.

Ikra
[szt.]

Wylęg
[szt.]

Narybek letni
[szt.]

Smolty Selekty i tarlaki
[szt.] [kg] [szt.] [kg]

28. troć 
jeziorowa

29. troć 
wędrowna

30. łosoś 
Szklisty13) Inny materiał zarybieniowy14)

poniżej 20 cm ≥ 20 cm
[szt.] [kg] [szt.] [kg] [szt.] [kg]

31. węgorz
10) Łącznie dla wszystkich ryb z rodzaju Carassius.
11) Łącznie dla wszystkich ryb z gatunków Hypophthalmichthys molitrix i Aristychthys nobilis.
12) Łącznie dla raków z gatunków Astacus astacus i Pontastacus leptodactylus.
13) Szklisty narybek wstępujący węgorza – więcej niż 1500 sztuk na 1 kg narybku,
14) Materiał zarybieniowy węgorza inny niż narybek szklisty w podziale na węgorze o długości poniżej 20 cm oraz węgorze o długości równej lub większej niż 20 

cm.

4. Zatrudnienie w roku 201415)

Lp. Wyszczególnienie Samozatrudnienie 
i członkowie rodziny [liczba osób]

Zatrudnienie osób z zewnątrz 
[liczba osób]

4.1
Rybacy

Zatrudnieni na stałe
4.2 Zatrudnieni sezonowo
4.3 Pozostałe osoby zatrudnione na stałe
4.4 Ogółem

15) Podaje się liczbę rybaków zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zatrudnieni na stałe) oraz liczbę rybaków, którzy nie są zatrudnieni przez 
uprawnionego do rybactwa na podstawie umowy o pracę (zatrudnieni sezonowo, na umowy – zlecenia). Jeżeli prowadzone jest gospodarstwo rodzinne 
należy liczbę pracujących w nim członków rodziny, w tym posiadacza gospodarstwa, uwzględnić w kolumnie „Samozatrudnienie…”. Przez liczbę 
pracowników pozostałych rozumie się liczbę pracowników niepracujących bezpośrednio przy połowach, np. pracowników biurowych, strażników rybackich 
niedokonujących połowów, pracowników zatrudnionych wyłącznie przy przetwórstwie ryb i w magazynach.
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5. Połowy wędkarskie ryb łącznie we wszystkich obwodach rybackich województwa, użytkowanych przez 
uprawnionego do rybactwa w roku 201416)

Lp. Gatunek Ilość [kg] Lp. Gatunek Ilość [kg]

1. łosoś 18. jaź
2. troć wędrowna 19. jelec
3. troć jeziorowa 20. kleń
4. pstrąg potokowy 21. certa
5. pstrąg tęczowy 22. brzana
6. pstrąg źródlany 23. świnka
7. głowacica 24. płoć
8. lipień 25. leszcz
9. sieja 26. krąp

10. węgorz 27. ukleja
11. szczupak 28. lin
12. sandacz 29. karaś17)

13. okoń 30. karp
14. jazgarz 31. amur
15. miętus 32. tołpyga
16. sum 33. jazgarz
17. boleń 34. pozostałe ryby łącznie

39. Ogółem
16) Informacje dotyczące połowów amatorskich podaje się zgodnie z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej za rok poprzedzający 

informacje o połowach narzędziami i urządzeniami rybackimi
17)Łącznie dla wszystkich ryb z rodzaju Carassius.

Zastosowana metoda 
określania połowów
wędkarskich18)

Rejestracja Ankietyzacja Kontrola Szacunek 

18) Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla 
potrzeb wypełnienia formularza

1

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 2

………………………………………………………………………
/imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła 

sprawozdanie/

……………………………………………….
/miejscowość, data/

…………………………………………………………………..
/pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu 

sprawozdawcy/




