
Regulamin wędkowania na łowisku "BOROWINA". 

 

Właścicielem terenu na którym znajduje się łowisko "Borowina"   

jest „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. a użytkownikiem łowiska w zakresie realizacji celów 

statutowych, w tym wędkarstwa jest Stowarzyszenie "Klub Sympatyków Wędkarstwa Borowina”  

Stowarzyszenie „Klub Sympatyków Wędkarstwa Borowina” ustala na rok 2020 

następujący regulamin wędkowania na łowisku "BOROWINA" 

 

1. Do wędkowania na łowisku „Borowina” zgodnie z obowiązującym Regulaminem (Statutem) 

Stowarzyszenia oraz zgodnie z niniejszym regulaminem uprawnieni są: 

 

     1) Członkowie Stowarzyszenia, w tym przedstawiciel Członka Wspierającego, którzy w chwili 

wędkowania mają uregulowaną bieżącą składkę członkowską (składka nie dotyczy Członków 

Honorowych) i posiadają aktualną, wydaną przez Stowarzyszenie imienną licencję na wędkowanie w 

danym roku. Posiadanie przez nich na łowisku tej licencji wraz z dokumentem tożsamości jest warunkiem 

wędkowania na łowisku "Borowina" 

     2) Kuracjusze „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. przebywający na pobycie pełnopłatnym w trybie 

stacjonarnym w Sanatoriach lub Szpitalach Spółki. Kuracjusz nie ponosi tytułem wędkowania na łowisku 

„Borowina” żadnych dodatkowych opłat, ma obowiązek stosować się do zapisów niniejszego regulaminu, 

a wędkując posiadać przy sobie aktualną ordynacyjną kartę zabiegową oraz dokument tożsamości. 

Kuracjusz może przebywać na łowisku „Borowina” od świtu do zmierzchu. Kuracjusz nie zabiera z 

łowiska „Borowina” żadnych ryb. Kuracjusz przed rozpoczęciem wędkowania zobowiązany jest 

skontaktować się telefonicznie z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia "Klub Sympatyków Wędkarstwa 

Borowina" na podany w niniejszym regulaminie numer telefonu zgłaszając zamiar wędkowania, oraz 

potwierdzić w recepcji sanatorium lub szpitala w którym przebywa na kuracji czytelnym podpisem na 

regulaminie wędkowania, że zapoznał się z jego zapisami i je akceptuje (parafowany przez niego 

egzemplarz regulaminu trafia do Zarządu Stowarzyszenia). Powinien również pobrać z recepcji 

egzemplarz niniejszego regulaminu dla siebie. 

2. Każda ryba po złowieniu musi zostać niezwłocznie wypuszczona z powrotem do wody.  

Na łowisku „Borowina” obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb z wyjątkiem: 

1) Sumika karłowatego, gdyż zagraża on utrzymaniu równowagi łowiska, uważany jest za szkodnika 

i w związku z tym obowiązuje bezwzględny zakaz jego wypuszczania z powrotem do zbiornika, 

2) Drapieżnika na podstawie osobnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia o ile Zarząd uzna, że 

liczebność i/lub wielkość drapieżnika zagraża równowadze łowiska i/lub trwałości albo 

zdrowotności populacji innych gatunków ryb. W odnośnej uchwale Zarządu musi znaleźć się 

informacja o gatunku/gatunkach ryb drapieżnika, jego wymiarze ochronnym, limicie ilościowym, 

dopuszczalnej metodzie połowu, oraz precyzyjnych ramach czasowych w których zdjęty zostaje 

zakaz zabierania złowionego drapieżnika. O podjęciu takiej uchwały Zarząd niezwłocznie 

poinformuje Członków Stowarzyszenia. 



Wymienione w ust. 2 pkt. 1) i 2) zapisy dotyczą wyłącznie Członków Stowarzyszenia. Kuracjusz 

zobowiązany jest wypuścić z powrotem do zbiornika wszystkie złowione ryby. 

3. Wymienieni wyżej Członkowie Stowarzyszenia oraz Kuracjusze mogą wędkować na łowisku 

„Borowina” na maksymalnie dwie wędki każdy. Wędkowanie metodą spinningową lub muchową 

wyklucza wędkowanie na drugą wędkę.  

4. Członkowie Stowarzyszenia będący pracownikami etatowymi "Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. mogą 

zaprosić każdorazowo do wspólnego wędkowania na łowisku „Borowina” jednego gościa, zgłaszając to 

uprzednio Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia. Wówczas zarówno zapraszający jak i zaproszony może 

wędkować tylko na jedną wędkę na wspólnie zajmowanym stanowisku. Wędkowanie przez nich metodą 

spinningową lub muchową jest możliwe na całym zbiorniku, ale tylko na jedną wspólną wędkę. Osoba 

zapraszająca odpowiada za przestrzeganie przez gościa niniejszego regulaminu jak za siebie. 

 

5. Członkowie Stowarzyszenia, którzy nie są pracownikami etatowymi "Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. 

oraz Kuracjusze nie mogą zapraszać gościa do wspólnego wędkowania.  

 

6. Każdy wędkujący ma obowiązek posiadać na stanowisku podbierak do lądowania ryb oraz matę do 

odhaczania ryb, która musi być bezwzględnie rozłożona na stanowisku podczas wędkowania. 

 

7. Obowiązuje zakaz połowu na żywca i na martwą rybkę. Odstępstwo od tej reguły nastąpić może 

wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały wynikającej z ust. 2 pkt. 2) niniejszego regulaminu. 

8. Zabrania się używania do wędkowania sprzętu pływającego (pontonów i łodzi). Odstępstwo od tej 

reguły nastąpić może wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały wynikającej z ust. 2 pkt. 2) niniejszego 

regulaminu. 

9. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do okresowego, maksymalnie 30 - dniowego w danym 

roku kalendarzowym wyłączenia łowiska z wędkowania. 

 

10. Osoba wędkująca zobowiązana jest utrzymać w czystości stanowisko na którym wędkuje, bez 

względu na stan, jaki na nim zastała przed rozpoczęciem wędkowania. 

 

11. Każdy wędkujący zobowiązany jest do dezynfekcji sprzętu wędkarskiego we własnym zakresie. 

 

12. Każdy Członek Stowarzyszenia przebywający na łowisku "Borowina" ma uprawnienia kontrolne w 

stosunku do wszystkich innych wędkujących na łowisku. Legitymując się własną licencją może on 

zażądać okazania przez innego wędkującego uprawnień do wędkowania na łowisku oraz sprawdzić, czy 

przestrzegany jest przez niego niniejszy regulamin. Wszelkie naruszenia regulaminu należy niezwłocznie 

zgłosić do Zarządu Stowarzyszenia. 

13. W przypadku ujawnienia naruszenia niniejszego regulaminu Członek Zarządu Stowarzyszenia może 

nakazać naruszającemu regulamin natychmiastowe zakończenie wędkowania, Zarząd Stowarzyszenia 

może także wstrzymać czasowo licencję lub zgodę na wędkowanie, wszcząć postępowanie wyjaśniające 

w sprawie oraz podjąć wobec osoby naruszającej niniejszy regulamin inne działania określone w 

Regulaminie (Statucie) Stowarzyszenia. 



 

14. Stowarzyszenie „Klub Sympatyków Wędkarstwa Borowina” nie ponosi odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo osób przebywających na łowisku "Borowina" oraz ich sprzęt, a przebywający na łowisku 

oświadcza, że nie będzie składał względem Stowarzyszenia roszczeń z tytułu ewentualnych zdarzeń i 

wypadków na terenie łowiska „Borowina”. 

 

15. Wędkarze przebywający na łowisku zobowiązani są do: 

     1) bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, 

     2) stosowania się do zaleceń Zarządu Stowarzyszenia lub Członka Zarządu Stowarzyszenia, który ma 

prawo w każdej chwili do kontroli uprawnień osoby wędkującej oraz w przypadku podejrzenia naruszenia 

niniejszego regulaminu (np. podejrzenia zabrania złowionych ryb) poproszenia o otwarcie pojazdu, w tym 

bagażnika pojazdu, którym dana osoba przybyła na łowisko, jeżeli pojazd ten znajduje się na terenie 

łowiska „Borowina”. 

16. Stowarzyszenie „Klub Sympatyków Wędkarstwa Borowina” informuje, że na terenie łowiska 

„Borowina” znajdują się kamery oraz foto-pułapki, stanowiące elementy monitoringu łowiska. 

 

17. W sprawach dotyczących połowu ryb na łowisku „Borowina” nieuregulowanych niniejszym 

regulaminem bieżące decyzje podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 

 

18. W pozostałych nie uregulowanych niniejszym regulaminem sprawach obowiązuje Regulamin 

Amatorskiego Połowu Ryb PZW. 

 
 

 

 

 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Stowarzyszenie 

„Klub Sympatyków Wędkarstwa Borowina”. 

 

 

 

  

kontakt do Prezesa Zarządu Stowarzyszenia: 

               tel. kom. 794 774 658 

                                                                                                 

 

 

 


