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1. INFORMACJE OGÓLNE 
Przewodnik został stworzony przez projekt Building Bridges, który jest 
częścią organizacji Angling Trust. Przewodnik został napisany, aby pomóc 
wędkarzom w zrozumieniu podstawowych zasad wędkowania w Anglii. 
Wszystkie informacje użyte w tym przewodniku są zgodne z zasadami 
Agencji Ochrony Środowiska w momencie publikacji.
WAŻNE:
Przewodnik ma jedynie charakter informacyjny. Więcej szczegółowych 
informacji znajdziesz na:  

https://www.gov.uk/freshwater-rod-fishing-rules

2. ZASADY GENERALNE
W zależności od miejsca wędkowania w Wielkiej Brytanii, zasady mogą 
się różnić. W Anglii, aby łowić w wodach słodkowodnych, należy posiadać 
ważną licencję wędkarską. Natomiast podczas wędkowania w morzu, 
licencja nie jest konieczna. Należy przestrzegać przepisów krajowych i 
lokalnych dotyczących sezonów zamkniętych, wymiarów ochronnych ryb, 
limitów dziennych, przynęt i sprzętu, z którego można korzystać. Zasady 
mogą różnic się zależnie od regionu.
Przed rozpoczęciem wędkowania upewnij się, że posiadasz przy sobie 
aktualna licencję wędkarską oraz dowód tożsamości.
Tutaj możesz znaleźć lokalne zasady wędkowania:
https://www.gov.uk/freshwater-rod-fishing-rules
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WAŻNE: 
Poszczególni właściciele łowisk mogą samodzielnie ustalać dodatko-
we zasady wędkowania. Znajomość tych zasad i przepisów jest Twoim 
obowiązkiem.

3. LICENCJA WĘDKARSKA
W Anglii od 13 roku życia, musisz posiadać licencję wędkarską podczas 
łowienia łososi, pstrągów, ryb słodkowodnych oraz węgorzy. Dotyczy to 
wszystkich wód, w tym łowisk komercyjnych, prywatnych lub klubowych. 
Łowienie bez licencji wędkarskiej jest nielegalne i możesz zostać ukarany 
grzywną w wysokości do £2500. Dzieci w wieku od 13-16 lat kwalifikują 
się do uzyskania bezpłatnej licencji, lecz nadal muszą aplikować o jej 
otrzymanie. Możesz to zrobić odwiedzając: www.GOV.UK/fishing-licences 
lub dzwoniąc pod numer 0344 800 5386. Oprócz licencji wędkarskiej musisz 
mieć pozwolenie od właściciela łowiska. Na niektórych łowiskach wystarczy 
posiadać licencję, aby rozpocząć wędkowanie, ale na łowiskach prywatnych 
lub klubowych wymagane jest dodatkowe wykupienie biletu dziennego lub 
członkostwa klubowego.

GDZIE KUPIĆ LICENCJĘ WĘDKARSKA 
Licencję wędkarską można kupić online pod adresem: 
https://www.gov.uk/fishing-licences, na poczcie, lub dzwoniąc pod numer 
0344800 5386. Roczną licencję wędkarską otrzymasz pocztą. Otrzymasz 
numer referencyjny licencji przy zakupie krótkoterminowej lub licencji dla 
juniorów, którą należy okazać podczas kontroli. 

RODZAJE LICENCJI WĘDKARSKICH 
Istnieją dwa typy licencji wędkarskich Agencji Ochrony Środowiska. 
Najczęściej kupowana jest licencja pozwalająca na połów pstrągów nie 
wędrownych, ryb słodkowodnych i węgorzy. Innym rodzajem jest licencja na 
połów łososia i troci wędrownej.  

Maksymalna liczba wędzisk, na które możesz wędkować to 4 wędziska. 
Dostępna jest licencja na 3 wędziska, natomiast wędkarze, którzy chcą 
korzystać z 4 wędzisk (jeżeli pozwalają na to przepisy danego łowiska), będą 
potrzebować 2 licencji wędkarskich. Sprawdź zasady i przepisy łowiska, na 
którym będziesz wędkować. Niedozwolone jest pozostawienie wędzisk 
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bez nadzoru lub nad którymi nie masz kontroli. Strażnicy Agencji Ochrony 
Środowiska, policjanci i niektórzy pracownicy łowiska mogą poprosić o 
okazanie licencji przed przystąpieniem do wędkowania.

SEZON ZAMKNIĘTY
Sezon zamknięty to czas, kiedy nie wolno łowić na niektórych rzekach oraz 
zbiornikach wodnych, łowiąc niektóre gatunki ryb. Sezon zamknięty dla 
łososi i pstrągów różnią się w zależności od regionu kraju.  
Nie można łowić ryb słodkowodnych na żadnej rzece lub strumieniach 
oraz na niektórych kanałach w Anglii od 15 marca do 15 czerwca włącznie. 
Lista kanałów i wód stojących, gdzie nie wolno łowić podczas sezonu 
zamkniętego, można znaleźć tutaj: 
https://www.gov.uk/government/collections/local-fishing-byelaws   
Możesz łowić łososia, pstrąga i inne ryby słonowodne podczas sezonu 
zamkniętego, ale musisz użyć odpowiednich rodzajów przynęt. Przepisy 
regulujące możesz sprawdzić tutaj: 
https://www.gov.uk/government/collections/local-fishing-byelaws
Jeśli widziałeś wędkarzy łowiących ryby słodkowodne w sezonie 
zamkniętym na rzece lub popełniających inne wykroczenie, zadzwoń i 
natychmiast zgłoś pod numer telefonu 0800 80 70 60. 

NIEPRZEPISOWE WĘDKOWANIE I KRADZIEŻ RYB
Łamanie jakichkolwiek przepisów i regulacji może skutkować wysokimi 
grzywnami. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że znasz zasady danego 
łowiska. Łamanie zasad związanych z wędkowaniem należy zgłaszać pod 
numerem 0800 80 70 60, na policję 101 lub 999 jeżeli incydent ma miejsce 
w czasie zgłaszania. Zanotuj numer referencyjny otrzymany w trakcie 
rozmowy - możesz dowiedzieć się później, jaki był przebieg interwencji w 
tym przypadku. Upewnij się, że jesteś bezpieczny podczas zgłaszania oraz 
nie dotykaj żadnych dowodów, takich jak nielegalny sprzęt czy sieci do 
połowu ryb.
Agencja Ochrony Środowiska (EA) sprawdza licencje wędkarskie, a 
comiesięczne listy incydentów można znaleźć na stronie: 
https://anglingtrust.net/enforcement/

W Anglii wędkarstwo słodkowodne jest sportem, a większość wędkarzy 
praktykuje metodę złów i wypuść, gdzie ryby wracają do wody w 
najlepszym możliwym stanie. 
Na większości łowisk łowienie ryb oraz ich zabieranie jest zabronione. 
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Istnieją jednak pewne wyjątki (takie jak łowiska pstrągowe z zasadą złów 
i zabierz), ale w każdych okolicznościach potrzebna jest pisemna zgoda 
właściciela łowiska na zabranie jakiejkolwiek ryby.

4. WĘDKOWANIE Z ŁODZI (ŚRÓDLĄDOWE)
Zanim przystąpisz do wędkowania, musisz sprawdzić wszystkie lokalne 
przepisy i zasady, a także posiadać pozwolenie na wędkowanie.
Zarejestruj lub wykup licencję na swoją łódź z organem odpowiedzialnym za 
nawigację (navigation authority), który działa w twoim regionie.  
Oprócz dróg wodnych takich jak rzeki, istnieją duże jeziora, zbiorniki 
wodne i prywatne wody, na których można łowić ryby z łodzi, ale przed 
rozpoczęciem korzystania z łodzi należy najpierw skontaktować się z 
właścicielami lub odpowiednimi władzami.
Nie ma obowiązku używania kamizelki ratunkowej, ale dla własnego 
bezpieczeństwa jest ona wysoce zalecana we wszystkich sytuacjach. Na 
niektórych łowiskach może być ona wymagana.
Możesz również potrzebować ubezpieczenia, ale to zależy od tego, jaki 
rodzaj łodzi posiadasz oraz gdzie chcesz jej używać.

5. PUŁAPKI NA RAKI
Odławianie raków jest dozwolone na niektórych wodach, na których 
właściciel wyraził zgodę, a pułapki są autoryzowane przez Agencję Ochrony 
Środowiska (Environment Agency). Przed użyciem pułapek, proszę odwiedź 
i zapoznaj się z informacjami:
https://www.gov.uk/guidance/permission-to-trap-crayfish-eels-elvers-salmon-
and-sea-trout
W Anglii jest wiele obcych gatunków raków i gatunków ryb. Zobacz pełną 
listę tutaj: http://www.nonnativespecies.org/index.cfm?sectionid=47
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6. WĘDKARSTWO MORSKIE
Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad dotyczących wędkarstwa 
morskiego, należy skontaktować się z lokalnym organem Inshore Fisheries 
and Conservation Authority. 
Nie potrzebujesz licencji wędkarskiej, aby wędkować w morzu za pomocą 
wędki i żyłki. Natomiast zawsze musisz mieć licencję, gdy starasz się złowić 
łososia lub troć, nawet kiedy wędkujesz w morzu.
Zalecane minimalne wymiary ochronne stosowane są na całym świecie, aby 
regulować ilość rybostanu. 

7. PYTANIA, ODNOŚNIKI DO STRON WWW
P: Gdzie mogę znaleźć łowiska, na których mogę łowić, lokalne sklepy 
ze sprzętem, informacje o poziomach rzek?
Odp:  Apsilankykite: https://anglingtrust.net/map/

P: Czy muszę używać podbieraka i maty?
Odp: Zaleca się stosowanie podbieraka i maty dla bezpieczeństwa ryb, 
szczególnie łowiąc ryby o dużych rozmiarach. Proszę sprawdzić przepisy 
danego łowiska.

P: Czy mogę skorzystać z grila lub palić ognisko na brzegu?
Odp: W pierwszej kolejności sprawdź lokalne zasady. Większość właścicieli, 
władz lokalnych i klubów zabrania użycia grilla lub palenia ognisk.

P: Znalazłem miejsce do połowu ryb, ale są tam drzewa i gałęzie, co 
utrudnia dostęp. Czy mogę je uciąć?
Odp: Nie, nie możesz. Ale możesz dołączyć do roboczych dni klubu, jeśli 
chcesz pomóc wyciąć drzewa i zadbać o brzegi łowisk.

K: Mam trochę śmieci po zakończeniu wędkowania. Co powinienem z 
nimi zrobić? 
 
Odp: Zabierz śmieci do domu lub wyrzuć do kubła na śmieci. Zobacz 
również: 
https://www.anglingtrust.net/page.asp?section=1773&sectionTitle=Take+5
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P: Dlaczego po wędkowaniu muszę sprawdzić, wyczyścić i osuszyć 
podbierak, sprzęt i obuwie?
Odp: Jako użytkownik wody możesz nieświadomie pomagać w 
rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków z jednego akwenu wodnego 
na inny za pomocą sprzętu, butów i odzieży. Więcej szczegółów można 
znaleźć tutaj: 
http://www.nonnativespecies.org/checkcleandry/

P: Jak aktywnie zaangażować się w wędkarstwo?
Odp: Istnieje wiele sposobów. Możesz zacząć od rozmowy z lokalnym 
klubem wędkarskim, wziąć udział w regionalnych forach wędkarskich, brać 
udział w imprezach coachingowych lub lokalnych zawodach wędkarskich. 

Informacje na temat Building Bridges Project można znaleźć tutaj: 
https://www.anglingtrust.net/page.asp?section=1178

Projekt Building Bridges finansowany jest ze sprzedaży licencji Agencji 
Ochrony Środowiska. Więcej informacji na temat usługi Agencji Ochrony 
Środowiska można znaleźć w naszym rocznym raporcie:  
https://www.gov.uk/government/publications/fisheries-annual-report-2018-
to-2019

Jeśli widzisz ryby w niebezpieczeństwie lub incydent z zanieczyszczeniem wód, 
natychmiast zadzwoń na całodobową infolinię 0800 80 70 60 
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