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poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 32, 
poz. 184), 

2) spółce - rozumie się przez to spółkę akcyjną lub 
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 

3) akcjach - rozumie się przez to również udziały. 

§ 2. 1. Statut spółki zawiązanej przez Skarb Państwa 
z . pracownikami prywatyzowanego przedsiębiorstwa 
państwowego oraz rolnikami lub rybakami, zwanymi 
dalej "uprawnionymi akcjonariuszami", poza wymo
gami, o których mowa w Kodeksie handlowym, określi 
również: 

1) liczbę akcji oferowanych corocznie przez Skarb 
Państwa uprawnionym akcjonariuszom, ustaloną 
zgodnie z zasadami określonymi wart. 50 ust. 2 
ustawy; oferta nabycia akcji powinna uwzględniać 
przepisy art. 347 § 1 Kodeksu handlowego, 

2) terminy lub termin złożenia przez Skarb Państwa 
ofert, o których mowa w pkt 1, oraz terminy ich 
ważności nie krótsze niż miesiąc i nie dłuższe niż 
3 miesiące od dnia złożenia oferty, 

3) kompetencje zarządu spółki w zakresie postępowa
nia wyjaśniającego i odwoławczego dotyczące 
udostępniania akcji Skarbu Państwa. 

2. Statut spółki, o której mowa w ust. 1, powinien 
określać szczegółowe zasady ustalania ceny akcji ofero
wanych uprawnionym akcjonariuszom przez Skarb 
Państwa. Podstawę ustalenia ceny stanowi bilans spół
ki za ostatni rok obrachunkowy. Cena akcji nie może być 
jednak niższa od wartości nominalnej akcji powiększo
nej o wskaźnik wzrostu cen dóbr inwestycyjnych 
w okresie, o którym mowa wart. 50 ust. 2 ustawy. 

3. Cena akcji Skarbu Państwa objętych ofertą i nie 
nabytych przez uprawnionych akcjonariuszy, zbywa
nych innym osobom, nie może być niższa niż cena, po 
której akcje te oferowane były uprawnionym akcjona
riuszom. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w źycie z dniem ogło
szenia. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻVWNOŚCIOWEJ 

z dnia 26 maja 1997 r. 

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 
1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91, 
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 
i Nr 128, poz. 602) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przepisy rozporządzenia określają: 

1) szczegółowe warunki uprawiania amatorskiego po
łowu ryb, 

2) organizację społeczną uprawnioną do przeprowa
dzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu 
ryb, 

3) wzór karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwod
nego oraz wysokość opłaty pobieranej za ich wy
danie, 

4) szczegółowe warunki ochrony i połowu ryb, rybac
kie narzędzia i urządzenia połowowe, zasady usta
nawiania obwodów rybackich, obrębów hodowla
nych i ochronnych, oznakowania obrębów i sprzę
tu pływającego służącego do połowu ryb oraz reje
stracji tego sprzętu. 

§ 2. Amatorski połów ryb można uprawiać, z za
strzeżeniem § 4: 

1) bez stosowania sztucznego światła, 

2) wędką złożoną z wędziska o długości co najmniej 
30 cm, do którego przymocowana jest linka zakoń
czona haczykiem albo sztuczną przynętą bądź za
kończona dwoma haczykami ze sztuczną przynętą 
w postaci owada; haczyk wędki może mieć nie wię
cej niź cztery ostrza, a sztuczna przynęta - trzy ha
czyki, 

3) kuszą miotającą harpun na uwięzi, który może mieć 
nie więcej niż trzy ostrza rozstawione w taki spo
sób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średni
cy 30 mm; konstrukcja harpuna powinna umożli
wiać łatwe oddzielenie ostrza od jego trzonu. 

§ 3. 1. Amatorski połów ryb kuszą może być upra
wiany w promieniu 50 m od ustawionego przez osobę 
dokonującą tego połowu pływaka koloru żółtego o wy
porności co najmniej 5 litrów; pływak ustawiany jest 
na czas połowu. 

2. Kusza podczas napinania i zwalniania powinna 
być w całości zanurzona w wodzie. 

§ 4. Amatorski połów ryb pod lodem można upra
wiać wędką, której haczyki powinny być rozstawione 
w taki sposób, aby ich ostrza nie wykraczały poza ob
wód koła o średnicy 30 mm. 
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§ 5. Organizacją społeczną uprawnioną do przepro
wadzania egzaminu w zakresie ochrony i połowu ryb 
w celu uzyskania kart: 

1) wędkarskich - jest Polski Związek Wędkarski, 

2) łowiectwa podwodnego - jest Polskie Towarzy
stwo Turystyczno-Krajoznawcze. 

§ 6. 1. Wzór karty wędkarskiej określa załącznik nr 1 
do rozporządzenia. 

2. Wzór karty łowiectwa podwodnego określa za
łącznik nr 2 do rozporządzenia. 

3. Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej 
albo karty łowiectwa podwodnego wynosi 2 zł. 

§ 7. Zabrania się połowu ryb i raków, których dłu
gość ciała mierzona od początku głowy do najdalszego 
krańca płetwy lub tarczy ogonowej, będąca wymiarem 
ochronnym, wynosi dla: 

1) bolenia (Aspius aspius L.) - do 40 cm, 

2) brzanki (Barbus meridionalis 
petenyi Heckei) 

3) brzany (Barbus barbus L.) 

4) certy (Vimba vimba Heckei) 

5) głowacicy (Salmo hucho L.) 

6) jazia (Leuciscus idus L.) 

7) jelca (Leuciscus leuciscus) 

8) karpia (Cyprinus carpio L.) 

9) klenia (Leuciscus cephalus L.) 

10) lina (linca tinca L.) 

11) lipienia (Thymallus thymallus L.) 

12) pstrąga potokowego 
(Salmo trutta m. fario L.): 

a) w rzece Wiśle i jej dopływach 
do ujścia rzeki San i w dopływach 

-do 20 cm, 

-do 40cm, 

-do 30cm, 

-do 70 cm, 

-do 25 cm, 

-do 15 cm, 

-do 30 cm, 

-do 25 cm, 

-do 25 cm, 

-do 30cm, 

rzeki Odry do ujścia rzeki Bystrzycy - do 25 cm, 

b) w pozostałych wodach - do 30 cm, 

13) rozpióra (Abramis balIerus L.) -do 25 cm, 

14) sandacza (Stizostedion lucioperca L.) - do 45 cm, 

15) siei (Coregonus lavaretus L.) - do 35 cm, 

16) sielawy (Coregonus albula L.) 

17) suma (Silurus glanis L.) 

18) szczupaka (Esox lucius L.) 

19) świnki (Chondrostoma nasus L.) 

20) troci (Salmo trutta m. trutta L.) 

21) troci jeziorowej (Salmo trutta 
m. lacustris L.) 

22) węgorza (Anguilla anguilla L.) 

23) wzdręgi (Scardinius erythroph
thalmus L.) 

-do 18cm, 

-do 60 cm, 

- do 45 cm, 

- do 25 cm, 

-do 40cm, 

-do 50cm, 

- do 40 cm, 

-do 15cm, 

24) raka błotnego (Patamobius 
leptodactylus Esch.) 

25) raka szlachetnego (Patamobius 
astacus Esch.) 

-d010cm, 

-do 10cm. 

§ 8. 1. Zabrania się połowu ryb i raków w okresach 
ochronnych, z zastrzeżeniem ust. 2, wynoszących dla: 

1) brzany (Barbus barbus L.) - od dnia 1 stycznia do 
dnia 30 czerwca, 

2) certy (Vimba vimba HeckeI): 

a) w rzekach Odrze i Wiśle - od dnia 1 stycznia do 
dnia 31 maja, 

b) w pozostałych rzekach - od dnia 1 stycznia do 
dnia 30 czerwca, 

3) głowacicy (Salmo hucho L.), lipienia (Thymallus 
thymallus L.) - od dnia 1 marca do dnia 31 maja, 

4) leszcza (Abramis brama L.) - od dnia 10 kwietnia 
do dnia 20 czerwca w jeziorze Drużno i wodach łą

czących to jezioro z Zalewem Wiślanym, 

5) miętusa (Lota lota L.) - od dnia 1 grudnia do koń
ca lutego, 

6) pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.): 

a) w rzece Wiśle i jej dopływach do ujścia rzeki San 
oraz w dopływach rzeki Odry do ujścia rzeki By
strzycy - od dnia 1 września do dnia 31 stycz
nia, 

b) w pozostałych wodach - od dnia 1 września do 
dnia 31 grudnia, 

7) pelugi (Coregonus peled Cinel.), siei (Coregonus la
varetus L.) i sielawy (Coregonus albula L.) - od 
dnia 15 października do dnia 31 grudnia, 

8) sandacza (Stizostedion lucioperca L.) - od dnia 1 
marca do dnia 31 maja, 

9) suma (Silurus glanis L.): 

a) w rzece Odrze - od dnia 1 styczn ia do dnia 15 
maja, 

b) w pozostałych wodach - od dnia 1 stycznia do 
dnia 30 czerwca, 

10) szczupaka (Esox lucius L.) - od dnia 1 marca do 
dnia 30 kwietnia, z wyjątkiem wód, w których wy
stępują pstrągi, lipienie lub trocie, 

11) troci (Salmo trutta m. trutta L.): 

a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory na 
rzece Wiśle we Włocławku - w ciągu całego ro
ku, 

b) w przyujściowym odcinku rzeki Wisły (od 935 do 
940 km) - od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 
i od dnia 1 grudnia do dnia 15 stycznia, a w po
zostałym okresie w piątki, soboty i niedziele, 

c) w pozostałych rzekach - od dnia 1 października 
do dnia 31 grudnia, 

12) troci jeziorowej (Salmo trutta m. lacustris L.) - od 
dnia 1 września do dnia 31 stycznia, 
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13) raka szlachetnego (Patamobius astacus Esch.) 
i błotnego (Patamobius leptodactylus Esch.) - od 
dnia 15 października do dnia 15 marca dla samców 
i od dnia 15 października do dnia 31 lipca dla samic. 

2. Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochron-
nego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień 
ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skró
ceniu o ten dzień . 

§ 9. 1. Rybackimi narzędziami połowowymi są: 

1) okrężnice : jednołodziowe, dwułodziowe, 

2) niewody, przewłoki, 

3) włoki, tuki, 

4) dragi: łodziowe, ręczne, 

5) podrywki: przenośne, łodziowe, brzegowe - z wy
jątkiem podrywek do połowu przynęty w celach 
amatorskiego połowu ryb, 

6) wontony, pławnice, słępy, drygawice, spławnice, 

7) żaki, mieroże, kozaki, wiersze, raczniki, cedzaki, 
przegrody, przestawy, 

8) sznury stawne, takle, 

9) narzędzia elektryczne odpowiadające Polskim Nor
mom lub normom branżowym wprowadzonym do 
obowiązkowego stosowania. 

2. Rybackimi urządzeniami połowowymi są: pom
py połowowe i węgornie. 

§ 10.1. Nie można używać do połowu ryb rybackich 
narzędzi połowowych, w których wielkość oczek sieci, 
z zastrzeżeniem ust. 2, mierzona w stanie mokrym od 
połowy węzła do połowy węzła najbliższego jest mniej
sza niż 28 mm, a w kutlu rybackich narzędzi połowo
wych ciągnionych jest mniejsza niż 25 mm. 

2. Wielkość oczek sieci w rybackich narzędziach po-
łowowych służących do połowu: 

1) sielawy - nie może być mniejsza niż 18 mm, 

2) węgorza - nie może być mniejsza niż 12 mm, 

3) uklei, stynki i chwastu rybnego - nie może być 
mniejsza niż 6 mm, 

4) ryb na przynętę - nie może być mniejsza niż 5 mm. 

3. Powierzchnia siatki do połowu ryb na przynętę 
w celu amatorskiego połowu ryb nie może przekraczać 
1 m 2, a wielkość oczek - 5 mm. 

§ 11. Przegradzanie sieciowymi rybackimi narzę
dziami połowowymi, z wyjątkiem przestaw służących 
do połowu węgorza, więcej niż połowy szerokości ło
żyska wód płynących nie zaliczanych do wód śródlądo

wych żeglownych oraz ustawianie sieciowych rybac
kich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych 
żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim 
jego sąsiedztwie nie może powodować utrudnień i za
grożeń dla innych użytkowników wód. 

§ 12. Obwód rybacki ustanawia się na rzece, odcin
ku rzeki , jeziorze, grupie jezior albo innych zbiornikach 
wodnych wraz z ich dopływami. 

§ 13. Ustanawiając obwód rybacki należy: 

1) uwzględnić warunki biologiczne danego obszaru 
wód, 

2) nadać nazwę i kolejny numer z biegiem wody, 

3) określić granicę zgodną z linią brzegu, a tam gdzie 
granica przebiega przez wodę - wytyczoną odcin
kami linii prostej łączącej stałe punkty orientacyjne 
w terenie. 

§ 14. Obręb hodowlany powinien obejmować od
cinki rzek, powierzchnie stawów lub zbiorników wod
nych łącznie z groblami, urządzeniami doprowadzają
cymi i odprowadzającymi wodę oraz część powierzch
ni cieku wodnego przepływającego między stawami 
lub w pobliżu stawów na odcinku 100 m powyżej i po
niżej od urządzeń służących do chowu lub hodowli; ob
ręby hodowlane nie powinny być ustanawiane na szla
ku żeglownym. 

§ 15. Obręby ochronne należy ustanawiać w przy
ujściowych odcinkach cieków wpadających do morza 
oraz na obszarze innych zbiorników wodnych, które za
pewniają naturalne warunki do swobodnego odbycia 
tarła, rozwoju narybku, zimowania, bytowania lub gro
madnego przepływu ryb. 

§ 16. Oznakowania obrębów hodowlanych i ochron
nych dokonuje się przez ustawienie na ich granicy ta
blic lub pław w kształcie walca, o powierzchni co naj
mniej 40 cm x 40 cm w kolorze niebieskim, opatrzo
nych napisem koloru żółtego wykonanym literami 
o wysokości 5 cm i grubości 6 mm: 

1) "obręb hodowlany - nieupoważnionym wstęp 

wzbroniony" , 

2) "obręb ochronny - połów i czynności szkodliwe 
dla ryb wzbronione". 

§ 17. 1. Sprzęt pływający służący do połowu ryb, 
z wyjątkiem statków żeglugi śródlądowej rejestrowa
nych na podstawie odrębnych przepisów, powinien 
być oznaczony na obu burtach numerem rejestracyj
nym sporządzonym w sposób trwały i widoczny; litery 
i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie 
mniej niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości. 

2. Numer rejestracyjny, o którym mowa w ust. 1, 
powinien składać się z czterocyfrowej liczby od 0001 
do 9999 odpowiadającej kolejnemu numerowi wpisu 
do rejestru oraz dwu literowego symbolu; pierwszą li
terą symbolu jest litera " R" - oznaczająca uprawnio
nego do rybactwa albo litera "A" - oznaczająca 

sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu 
ryb, druga litera symbolu oznacza organ dokonujący 
rejestracji. 
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§ 18. 1. Rejestracji sprzętu pływającego służącego 
do połowu ryb dokonuje kierownik urzędu rejonowego 
właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posia
dacza tego sprzętu. 

2. Rejestr sprzętu pływającego służącego do poło
wu ryb prowadzi się odrębnie dla sprzętu posiadanego 
przez uprawnionych do rybactwa oraz służącego do 
amatorskiego połowu ryb. 

3. Rejestr sprzętu pływającego służącego do poło
wu ryb powinien zawierać kolejny numer, datę wpisu, 
imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca zamieszka
nia albo nazwę i siedzibę posiadacza sprzętu. 

§ 19. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 czerwca 1985 r. 
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy 
o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 33, poz. 151 
i z 1991 r. Nr 84, poz. 384). 

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: 
J. Kalinowski 

Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
z dnia 26 maja 1997 r. (poz. 372) 

Załącznik nr 1 

WZÓR KARTY WĘDKARSKIEJ 

Strona 1 (format A 7) 

KARTA 
WĘDKARSKA 

Nr ........... . 

Strona 4 

Karta wędkarska jest dokumentem 
uprawniającym do uprawiania amator
skiego połowu ryb. 

Na połów ryb w wodach uprawnione
go do rybactwa należy uzyskać ponadto 
zezwolenie (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądo
wym - Dz. U. Nr 21, poz. 91 z późniejszy
mi zmianami). 
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Strona 2 

1 ..................... .. ....................................... .... . 
(imię i nazwisko) 

2 . ... ..... .... .............. .. .... .... .. ........................... . 
(data i miejsce urodzenia) 

3 .................................................................. . 
(miejsce stałego zamieszkania) 

miejsce na 

fotografię (podpis posiadacza dokumentu) 

odcisk pieczęci 

(okrągła) 

4. Wydana przez ....................... : .. ........ ... : .. .. 

odcisk pieczęci 

(data wydania) (podpis wydającego) 

Strona 3 

ADNOTACJE 

WZÓR KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO 

Strona 1 (format A 7) 

KARTA 
ŁOWIECTWA 

PODWODNEGO 

Nr ....... .... . 

Strona 4 

Karta łowiectwa podwodnego jest do
kumentem uprawniającym do uprawiania 
amatorskiego połowu ryb. 

Na połów ryb w wodach uprawnione
go do rybactwa należy uzyskać ponadto 
zezwolenie (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądo
wym - Dz. U. Nr 21, poz. 91 z póżniejszy
mi zmianami). 

Poz. 372 

Załącznik nr 2 
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Strona 2 

1 . ... ... .... ............... ..... ........ .... ....................... . 
(i mię i nazwisko) 

2 . ... ... ...... ...... ....... ..... ... ............. .. ............ ..... . 
(data i miejsce urodzenia) 

3 ....... .............................. ..... ........ ............. ... . 
(miejsce stałego zamieszkania) 

miejsce na 

fotografię 
(podpis posiadacza dokumentu) 

odcisk pieczęci 

(okrągła) 

4. Wydana przez .................... ....... .............. . 

odcisk pieczęci 

(data wydania) (podpis wydającego) 

Strona 3 

ADNOTACJE 

373 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 28 maja 1997 r. 

w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Archidiecezji Częstochowskiej, Gdańskiej, Lubel
skiej, Poznańskiej i Warszawskiej. 

Na podstawie art. 10 w związku z art. 34 ust. 3 usta
wy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Ko
ścioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 
i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, 
poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz 
z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się osobowość prawną organizacjom 
kościelnym Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej pod nazwą: 

1) "Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej" 
z siedzibą w Częstochowie, erygowana przez Arcy
biskupa Metropolitę Częstochowskiego, 

2) "Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej" z siedzi
bą w Gdańsku, erygowana przez Arcybiskupa Me
tropolitę Gdańskiego, 

3) "Akcja Katolicka Archidiecezji Lubelskiej" z siedzi
bą w Lublinie, erygowana przez Arcybiskupa Me
tropolitę Lubelskiego, 

4) "Akcja Katolicka Archidiecezji Poznańskiej" z sie .. 
dzibą w Poznaniu, erygowana przez Arcybiskupa 
Metropolitę Poznańskiego, 

5) "Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej" z sie
dzibą w Warszawie, erygowana przez Prymasa Pol
ski. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia . 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
L. Miller 


