REGULAMIN SPRZEDAŻY ONLINE
W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM
§1
Słowniczek
Sprzedaż online w serwisie internetowym - możliwość sprzedawania zezwoleń przez internet.
Serwis internetowy – strona internetowa wykonana i umieszczona pod określonym adresem
internetowym. wielkopolskipn.eparki.pl
Prowizja – opłata za realizację płatności za pośrednictwo serwisu, należna Dotpay (system obsługi
płatniczej online) od Kupującego.
Sprzedający - Wielkopolski Park Narodowy, Jeziory 62-050 Mosina, tel. tel. (0-61) 898 23 00, e-mail:
sekretariat@wielkopolskipn.pl, NIP: 7773223295, REGON: 301997776
Zezwolenie – dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z z zasobów Sprzedającego w
celach wędkarskich.
Operator serwisu internetowego - Aquarius Corp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie [ul. Dywizjonu 303 127/91, 01 – 470 Warszawa], wpisaną do rejestru
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy W Warszawie XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000339725, posiadającą numer NIP:
522-293-25-57 oraz numer REGON: 142058771, nr telefonu +48 501 358 241 e-mail: eparkiserwis@eparki.pl
Operator płatności elektronicznych – Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie udostępniający serwis do
zarządzania płatnościami www.dotpay.pl

§2
Sprzedaż online
1.
2.

Sprzedaż online zezwoleń przez Sprzedającego prowadzona jest w Serwisie internetowym,
Sprzedaż online zezwoleń przez Sprzedającego prowadzona jest za pośrednictwem operatora
płatności elektronicznych,
3. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym zostaje zawarta w przypadku spełnienia
wymaganych procedur zakupu zezwoleń opisanych w serwisie internetowym:
a) rejestracji Kupującego,
b) złożenia przez Kupującego zamówienia online,
c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem elektronicznym lub kartą
płatniczą,
4. Dokonanie zakupu online zezwoleń oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, aktualnych zasad
udostępniania zasobów Sprzedającego.
5. Przy zakupie online zezwoleń, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub
karty płatniczej.
6. Za każdą płatność dokonaną za pośrednictwem Serwisu internetowego jest naliczana prowizja,
należna Operatorowi płatności elektronicznych od Kupującego
7. Płatności za zezwolenie obsługiwane są przez Dotpay sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, za
pośrednictwem serwisu do zarządzania płatnościami www.dotpay.pl
8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z
nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu do zarządzania płatnościami
9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z
obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519)
sprzedaż zezwoleń w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w
związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
10. Ceny zezwoleń Sprzedającego zawierają podatek VAT.
11. Aby otrzymać fakturę za zakupione zezwolenia należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura - oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura za prowizję, będzie
dostarczona na prośbę Kupującego przez –Operatora płatności elektronicznych.
12. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty
pośrednictwa bankowego. Tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację
zamówienia przez Sprzedającego.

13. Wszystkie zezwolenia zakupione w serwisie do sprzedaży online zezwoleń są imienne. Przed
dokonaniem płatności należy obowiązkowo podać imię i nazwisko właściciela, numer karty
wędkarskiej (obywatele polscy).
14. Zezwolenia imienne, bez dowodu tożsamości i karty wędkarskiej (obywatele) są nieważne.
15. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży online w każdej chwili, bez
podawania przyczyny.
16. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych
przez Kupującego w formularzu zamówienia.
17. Po dokonaniu płatności, Kupujący niezwłocznie otrzyma zezwolenie w wersji elektronicznej.
Kupujący zobowiązany jest wydrukować zezwolenie, lub okazać na urządzeniu mobilnym. Za brak
zezwolenieu Kupujący może zostać ukarany.

§3
Reklamacje, zwrot i wymiana zezwoleń
1. W uzasadnionym przypadku, Sprzedający przyjmować będzie zwroty zezwoleń oraz dokonywać
zwrotu wpłaconej kwoty. Reklamacje Kupującego będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 7 dni roboczych od jej złożenia na adres e-mail Operatora serwisu internetowego . W
wyjątkowych sytuacjach okres rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony, o czym Kupujący
zostanie powiadomiony. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację
poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji.
2. Zwrot/reklamacja zezwolenia może być dokonany wyłącznie w formie elektronicznej poprzez okienko
kontaktu znajdujące się w serwisie internetowym. W przypadku rozpatrzenia zwrotu/reklamacji na
korzyść Kupującego, Sprzedający dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty bez prowizji, z zastrzeżeniem §3
ust.3 niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku zwrotu zezwolenia, Kupującemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty w wysokości:
a. 100% wartości zakupionego zezwoleniea, z przyczyn nie leżących po stronie Kupującego, za które
Kupujący winy nie ponosi, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu,
b. 50% wartości zezwolenia zakupionego na minimum 40 dni przed dniem, w którym zezwolenie miał
być wykorzystane,
c. 40% wartości zezwolenia zakupionego od 39 do 21 dni przed dniem, w którym zezwolenie miał być
wykorzystane,
d. 20% wartości zezwolenia zakupionego poniżej 21 dni przed dniem, w którym zezwolenie miał być
wykorzystane.
4. Zezwolenia niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi ani zmianie terminu.
5. Nie ma możliwości zmiany terminu obowiązywania zezwoleń wstępu.
6. Dokonując zwrotu/reklamacji nabytych zezwoleń, należy obowiązkowo podać: nr transakcji, nr
zezwolenia, datę obowiązywania zezwolenia, nazwisko osoby kupującej.

§4
Ochrona danych Kupującego
1. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2016 r. poz. 195 z późn. zm.) poprzez rejestrację w serwisie sprzedaży online, Kupujący wyraża
zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez operatora danych osobowych Kupującego w celu
realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań
niezbędnych do funkcjonowania serwisu.
2. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad
określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz w Ustawie z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
3. Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000), administratorem
danych osobowych jest Aquarius Corp Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która przetwarza dane w
celu realizacji umowy. Administrator danych, przekazuje dane osobowe Sprzedającemu na podstawie
przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o
zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych.

§5
Postanowienia końcowe
1. Zezwolenie zakupione za pośrednictwem serwisu internetowego nie mogą być kopiowane i
udostępniane nieuprawnionym osobom.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której
dokonywany jest zakup zezwoleń przez Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za
wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia
komputerów, sposób ich konfiguracji, ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u
dostawców dostępu do sieci Internet oraz działanie banków za pośrednictwem
których dokonywana jest płatność za zakupione zezwoleniey.
3. Niniejszy Regulamin sprzedaży online dostępny jest na stronie Serwisu internetowego
4. Sprzedający jest upoważniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
5. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.),
Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
lub na odległość.

Załącznik
do zarządzenia nr 13/2020 z dnia 22.04.2020 r.
Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego

ZASADY WĘDKOWANIA NA JEZIORACH
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO
W SEZONIE 2020

10. Niżej wymienione jeziora, należące do WPN, udostępnia się do wędkowania w sezonie
2020 r:
- Jez. Łódzko – Dymaczewskie
- Jez. Witobelskie
- Jez. Wielkowiejskie
- Jez. Chomęcicko-Rosnowskie – dotyczy akwenów zlokalizowanych w granicach WPN
Udostępnienie do wędkowania nie dotyczy cieków połączonych z tymi jeziorami. Na
wymienionych jeziorach obowiązuje zakaz wędkowania od strony lasu z brzegu jeziora na
obszarze należącym do WPN. Na Jez. Wielkowiejskim obowiązuje całkowity zakaz
wędkowania z brzegu. Na Jez. Witobelskim obowiązuje zakaz wędkowania z łodzi. Na Jez.
Łódzko-Dymaczewskim, na wschodnim brzegu, na odcinku od trzcinowiska (przy ujściu rz.
Trzebawki) do wsi Dymaczewo Stare oraz przy trzcinowisku (przy ujściu Samicy
Stęszewskiej z jeziora) obowiązuje zakaz wędkowania z łodzi w odległości mniejszej niż 25
m od linii trzcin lub brzegu.
11. Na jeziorach WPN do wędkowania uprawnione są osoby posiadające kartę wędkarską i
imienne zezwolenia na określone jezioro.
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby:
- młodzież w wieku do 14 lat (z zastrzeżeniem p. 20)
- cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce (zgodnie z ustawą o rybactwie
śródlądowym Dz.U. z 1985 nr 21, poz. 91 i zastrzeżeniem p. 21)
12. Ustala się okres wędkowania od 1 maja do 31 października 2020 r., z wyjątkiem Jez.
Wielkowiejskiego, na którym okres wędkowania kończy się 11.10.2020.

13. Określa się maksymalny limit zezwoleń dla niżej wymienionych jezior (maks. ilość
łowiących jednocześnie) :
- Jez. Chomęcicko-Rosnowskie – 60 szt.
- Jez. Łódzko-Dymaczewskie – 200 szt.
- Jez. Witobelskie – 150 szt.
- Jez. Wielkowiejskie – 40 szt.
14. Tabela opłat za wędkowanie na wodach WPN w sezonie 2020 r. (kwoty zł brutto)
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* - Jez. Łódzko-Dymaczewskie z brzegu i łodzi + Jez. Witobelskie z brzegu
** - wszystkie jeziora WPN, na których dozwolony jest połów z brzegu tzn. jeziora: ŁódzkoDymaczewskie, Witobelskie, Chomęcicko-Rosnowskie)
*** - wszystkie wymienione jeziora z brzegu i łodzi z wyjątkiem Jez. Witobelskiego, na którym
połów tylko z brzegu i Jez. Wielkowiejskiego, na którym połów tylko z łodzi
Osoby posiadające zezwolenie na połów z łodzi na danym jeziorze są również
upoważnione do wędkowania z brzegu na tym zbiorniku (nie dotyczy Jez.
Wielkowiejskiego)
- wędkowanie z brzegu = maks. 2 wędki zwykłe lub 1 spinning
- wędkowanie z łodzi = maks. 2 wędki zwykłe lub 1 spinning
15. Zabrania się zanęcania i dokarmiania ryb poprzez wsypywanie do wody karmy i zanęt pod
rygorem utraty zezwolenia na wędkowanie.
16. Zabrania się wędkowania z łodzi poza przyznanymi limitami z zastrzeżeniem p.8.
Limity te przedstawiają się następująco:
- Koło Mosina Miasto
- Koło Mosina „Hobby”

- 25 łodzi na Jez. Łódzko - Dymaczewskim
(miejsce cumowania - Dymaczewo Stare)
- 15 łodzi na Jez. Łódzko - Dymaczewskim
(miejsce cumowania - Dymaczewo Stare)

- Koło Komorniki

- 25 łodzi na Jez. Chomęcicko-Rosnowskim
(miejsce cumowania - Jez. Rosnowskie)
- Koło Puszczykowo
- 5 łodzi na Jez. Łódzko - Dymaczewskim
(miejsce cumowania Dymaczewo Stare)
- Koło przy HCP
- 20 łodzi na Jez. Wielkowiejskim
(miejsce cumowania przy oddz. 122)
Koła zobowiązane są do udostępniania łodzi osobom zainteresowanym na zasadach
określonych własnym regulaminem oraz cumowania łodzi tylko w ww. wyznaczonych
miejscach.
Warunkiem do korzystania z limitów łodzi jest przedstawienie Dyrekcji WPN przez
poszczególne Koła, wykazu numerów rejestracyjnych łodzi (nie dotyczy Koła PZW przy
HCP).
Wielkopolski Park Narodowy wystawi zezwolenia na używanie ww. łodzi i przekaże je do
poszczególnych ww. kół PZW, gdzie będą do odbioru.
17. WPN może przyznawać dodatkowe zezwolenia na wędkowanie z łodzi, poza limitami o
których mowa w p.7.
18. W przypadku cumowania na jeziorach WPN, łodzie przetrzymywane w innych niż
wyznaczone miejsca oraz nie oznakowane zgodnie z przepisami w tym zakresie, będą
usuwane na koszt właściciela przez służby WPN.
19. Niżej wymienione jeziora przydziela się pod opiekę Kół PZW :
- Jez. Chomęcicko-Rosnowskie - Gminne Koło PZW Komorniki
- Jez. Łódzko-Dymaczewskie - Koło PZW Mosina – Hobby, Koło PZW Mosina
- Jez. Wielkowiejskie - Koło PZW przy HCP w Poznaniu

Miasto

Koła PZW sprawujące opiekę nad jeziorami, zobowiązane są do porządkowania brzegu
jeziora, nadzorowania używania łodzi zgodnie z określonymi zasadami oraz
współdziałania ze służbami Wielkopolskiego Parku Narodowego, Państwowej Straży
Rybackiej i Policji w zakresie zwalczania kłusownictwa na wodach udostępnionych do
wędkowania w WPN.
Po zakończonym sezonie Koła zobowiązane są do złożenia pisemnej informacji na temat
realizacji w/w ustaleń w terminie do 01.03.2021 r.
20. Zabrania się wędkowania z pomostów, kładek i innych budowli, pontonów i innych
środków pływających poza uzgodnionymi z WPN.
21. Zabrania się budowania pomostów, kładek i innych budowli i wykorzystywania ich do
wędkowania.
22. Na jeziorach WPN wolno wędkować tylko w porze dziennej. Za porę dzienną uważa się czas
pomiędzy godzinami: od 1 godziny przed wschodem słońca do 1 godziny po zachodzie
słońca.
23. Zabrania się organizowania imprez i zawodów wędkarskich bez zgody Dyrektora WPN.
24. W czasie połowu ryb, łowiący zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich zasad
bezpieczeństwa, w tym w szczególności przepisów wynikających z art. 3 ustawy z
18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych:

„Art.3 Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania należytej
staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich
przestrzegania;

2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty, o których mowa w art.
12 ust. 1;
3) zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych
warunków atmosferycznych;
4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego
technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
5) bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych lub podmiotów, o których mowa
w art. 12 ust. 1, o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach
nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób”.
25. Łowiący jest zobowiązany do utrzymania czystości i uprzątnięcia śmieci przed
rozpoczęciem i po zakończeniu wędkowania w promieniu 5 m od zajmowanego
stanowiska.
W przypadku stwierdzenia niestosowania się do ww. wymogu, pod rygorem utraty
zezwolenia i konsekwencji karnych
26. Zaleca się, aby w przypadku złowienia ryb z gatunków: leszcz, płoć, krąp, karaś srebrzysty,
nie wypuszczać ich z powrotem do wody, lecz zabierać z łowiska. Działanie to jest związane
z obserwowanym karłowaceniem populacji ryb karpiowatych, występowaniem pasożytów
oraz ekspansją gatunków obcych. W stosunku do tych gatunków nie obowiązują limity
ilościowe.
27. Zasady prowadzenia sprzedaży zezwoleń:
a/ druki zezwoleń zapewnia WPN
b/ sprzedaż prowadzona będzie w Dyrekcji WPN w Jeziorach od poniedziałku do
piątku w godz. od 700 do 1300 lub „on line” poprzez link
https://wielkopolskipn.eparki.pl/. W przypadku zakupu zezwolenia tą drogą
dokumentem uprawniającym do połowu jest wydrukowane zezwolenie lub, w
wyjątkowych sytuacjach, okazanie tego zezwolenia na ekranie smartfona,
c/ sprzedaż może być prowadzona również przez współpracujące z WPN Koła
PZW, które upoważnią pisemnie osoby do bezpośredniego pobierania i
sprzedaży zezwoleń oraz finansowego rozliczania się z ich sprzedaży z
Dyrekcją WPN. Wpłaty należności za sprzedane zezwolenia osoby te
dokonują min. 1 raz w miesiącu (w ustalonym terminie) do kasy WPN.
d/ inne podmioty upoważnione przez WPN, na ww. zasadach
e/ z osobą sprzedającą zezwolenie zostanie zawarta umowa – zlecenie na
prowadzenie sprzedaży zezwoleń. Osobie sprzedającej zezwolenia, WPN płacić
będzie 2 zł brutto za każde sprzedane zezwolenie
f/ lista punktów sprzedaży zezwoleń będzie udostępniona na stronie WPN
(www.wielkopolskipn.pl)
28. Do zniżki 50% ( dotyczy tylko zezwoleń sezonowych i 30 dniowych) uprawnieni są:
- emeryci i renciści, których miesięczne świadczenie (netto) wynosi nie więcej niż 2000 zł (za
okazaniem ostatniego odcinka renty lub emerytury bądź ostatniej decyzji o wysokości
przyznanego świadczenia lub w przypadku zakupu „on line” oświadczenia na platformie
płatniczej),
- młodzież ucząca się do 18 roku życia (liczy się cały rocznik) , za okazaniem legitymacji
szkolnej lub w przypadku zakupu „on line” oświadczenia na platformie płatniczej,
- osoby wskazane przez wymienione w p-cie 9 Koła PZW, po uzgodnieniu z Dyrektorem WPN –
maksymalnie 10 osób dla każdego Koła sprawującego opiekę nad jeziorami, które wywiązało
się z obowiązku złożenia pisemnej informacji, o której mowa w p. 10, za rok 2019.
29. Młodzież w wieku do 14 lat, może wędkować bez opłaty pod nadzorem pełnoletniego
opiekuna posiadającego kartę wędkarską i stosowne zezwolenie WPN, w ramach jego
limitu wędek oraz połowu. Wymagane jest udokumentowanie wieku.

30. Współmałżonek wędkującego posiadającego kartę wędkarską i stosowne zezwolenie WPN
może wędkować bez opłaty na zasadach, jak w p. 20. Wymagane jest udokumentowanie
faktu bycia współmałżonkiem.
31. Cudzoziemcy są zobowiązani udokumentować fakt czasowego przebywania w Polsce
(dowód tożsamości, paszport lub inny wiarygodny dokument).
32. Park przekaże Kołom wzór ankiety dotyczącej rejestracji połowów na poszczególnych,
przydzielonych pod opiekę jeziorach. Każde Koło jest zobowiązane do przekazania min. 10
ankiet wytypowanym przez siebie wędkarzom i zwrócenia wypełnionych do Dyrekcji WPN
w terminie do 01.03.2021 r. Osoby, które oddadzą w terminie prawidłowo wypełnione i
podpisane ankiety uprawnione będą do 10% zniżki na zakup zezwolenia w roku 2021.
Zniżki mogą się sumować z innymi.
33. W czasie wędkowania na wodach WPN obowiązują następujące limity dzienne ryb do
zabrania z łowiska :
- węgorz – 1 szt.,
- szczupak, sandacz (łącznie) – 2 szt.
- boleń – 1 szt.
- sum – 2 szt.
- okoń - 15 szt.
34. W czasie wędkowania na wodach WPN obowiązują okresy i wymiary ochronne, o których
mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz
warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie z
następującymi odstępstwami – wymiar ochronny szczupaka i sandacza – do 50 cm.
35. W zakresie amatorskiego połowu ryb w kwestiach nie uregulowanych wyżej, obowiązują
przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz.
125 t. jedn. ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia wynikające z Ustawy o
ochronie przyrody z dnia16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 p.1614 j.t. ze zm.) i
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 1996 w sprawie WPN (Dz.U. 130
poz.613).
36. Wszystkie sprawy nie uregulowane niniejszymi zasadami na wniosek określa Dyrektor
WPN

