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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

Komunikat 
Ministra Finansów 

pn. „Szczegółowe 
wytyczne dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych  

w zakresie 
planowania oraz 

zarządzania ryzykiem”

Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie 
planowania i zarządzania ryzykiem1; 

k.p.c. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego2;  
KZGW Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki 

Wodnej;
Obręb hodowlany Obręb ustanawiany przez marszałka województwa, w drodze decyzji 

administracyjnej, na wniosek uprawnionego do rybactwa, który prowadzi 
działalność w zakresie chowu i hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb;

Obręb ochronny Ustanawiana przez zarząd województwa część wód obwodu rybackiego,  
w których znajdują się miejsca stałego tarła, rozwoju narybku, gromadnego 
zimowania, bytowania i przepływu ryb i w którym zabrania się połowu 
oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w szczególności naruszania urządzeń 
tarliskowych, dna zbiornika i roślinności wodnej, uprawiania sportów 
motorowodnych i urządzania kąpielisk;

Obwód rybacki Publiczne śródlądowe wody powierzchniowe płynące dzieli się na obwody 
rybackie. W obwodzie rybackim uprawnioną do rybactwa może być 
tylko jedna osoba fizyczna albo prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej. Obwód rybacki składa się z zasadniczego 
i uzupełniającego obwodu rybackiego. Obwód zasadniczy obejmuje 
wody jezior, zbiorników wodnych, rzek, kanałów lub cieków naturalnych 
niezbędnych do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Obwód 
uzupełniający obejmuje wody płynące dopływów obwodu zasadniczego, na 
których uprawniony do rybactwa okresowo wykonuje czynności określonych 
w operacie rybackim, a w szczególności połowy tarlaków, zarybiania oraz 
zabiegi ochronne3;

Operat rybacki Dokument określający zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej 
w obwodzie rybackim, sporządzany przez podmiot uprawniony do rybactwa, 
w formie opisowej i graficznej, na okres 10 lat; 

PGW WP 
lub Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;

Prawo wodne Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne4; 
Presja wędkarska Maksymalna liczba osób, które w ciągu jednego dnia mogą uprawiać amatorski 

połów ryb w obwodzie rybackim5; 
PSR Państwa Straż Rybacka;

PZW Polski Związek Wędkarski;

1 Dz. U. z 2020 r., poz. 1200
2 Dz. U. z 2020 r., poz. 910.
3 Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.
4 Dz. U. z 2019 r., poz. 1942, ze zm.
5 Dz. U. z 2020 r., poz. 110, ze zm.
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6 Dz. U. Nr 27, poz. 181. Rozporządzenie utraciło moc prawną z dniem 2 lipca 2019 r. 
7 Dz. U. z 2019 r. poz. 2168, ze zm.
8 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.
9 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm..

Racjonalna 
gospodarka rybacka

Polega na wykorzystywaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie  
z operatem rybackim, w sposób nienaruszający interesów uprawnionych  
do rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb  
w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze 
korzystanie z nich przyszłym uprawnionym do rybactwa;

Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w 
sprawie konkursu 

ofert na użytkowanie 
obwodu rybackiego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. 
w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego6;

Rybactwo 
śródlądowe

Ogół działań związanych z eksploatacją zasobów ryb śródlądowych oraz 
wszelkiego rodzaju zabiegami zmierzającymi do ochrony, utrzymania i 
kształtowania pogłowia ryb mające na celu racjonalne gospodarowanie 
organizmami wodnymi w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami 
ochrony przyrody;

RZGW lub Zarząd Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej;

SSR Społeczna Straż Rybacka;
Umowa Umowa dzierżawy/użytkowania obwodów rybackich i jezior;

U.r.ś. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym7; 
Ustawa o finansach 

publicznych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych8;

Użytkownik
lub użytkownik 

rybacki

Użytkownik obwodu rybackiego Skarbu Państwa na podstawie umowy 
zawartej z RZGW;

Ustawa o NIK Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli9. 
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Użytkowanie i dzierżawa obwodów rybackich i jezior winny być reali-
zowane zgodnie z zawartą umową, zasadami racjonalnej gospodarki 
określonymi w operacie rybackim oraz przepisami prawa. Prawidłowa  
realizacja ww. obowiązków służyć ma zapewnieniu należytego zabezpieczenia  
interesów Skarbu Państwa w zakresie mienia oddanego do używania 
podmiotom spoza sektora finansów publicznych, a także przyczyniać 
się do racjonalnego i zgodnego z interesem obu stron wykorzystywania 
produkcyjnych możliwości wód, pozwalającym na zachowanie zasobów ryb 
w równowadze biologicznej i na odpowiednim poziomie.

Naczelnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach gospo-
darowania wodami jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 
zaś organem koordynującym i odpowiedzialnym za właściwe gospodaro-
wanie wodami jest Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody  
Polskie.

PGW WP zostało utworzone z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie Prawa 
wodnego, w oparciu m.in. o bazę funkcjonujących w latach 2006-2017, Kra-
jowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz siedmiu regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej10.

W strukturze organizacyjnej PGW WP wyszczególniono: Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej, 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, 
50 zarządów zlewni i 330 nadzorów wodnych.

Infografika nr 1 
Organizacja PGW WP

PREZES WÓD POLSKICH

MINISTER GMIŻŚ

RZGW W BYDGOSZCZYRZGW W BIAŁYMSTOKU

RZGW W GDAŃSKU

RZGW W KRAKOWIE

RZGW W POZNANIU

RZGW W SZCZECINIE

RZGW W GLIWICACH

RZGW W LUBLINIE

RZGW W RZESZOWIE

RZGW W WARSZAWIE

RZGW WE
WROCŁAWIU

RZGW ZARZĄD ZLEWNI NADZÓR WODNY

Źródło: opracowanie własne.

10 W Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli
Czy właściwe organy 
państwa prawidłowo 
zarządzają i kontrolują, 
a użytkownicy/dzierżawcy 
prawidłowo korzystają 
z jezior i zbiorników 
wodnych Skarbu Państwa  
w celach rybackich?
Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
1.  Czy właściwe organy 

prawidłowo wywiązywały 
się z obowiązku 
oddawania  
do użytkowania/
dzierżawy obwodów 
rybackich/jezior?

2.  Czy nadzór  
nad podmiotami 
uprawnionymi  
do rybactwa  
był skuteczny?

3.  Czy obwody rybackie/
jeziora były użytkowane/
dzierżawione zgodnie 
z zawartą umową, 
zasadami racjonalnej 
gospodarki rybackiej 
oraz obowiązującymi 
przepisami prawa?

4.  Czy właściwe organy 
państwa działały 
zgodnie z zasadami 
racjonalnej gospodarki 
rybackiej w przypadkach 
niewyłonienia 
użytkownika?

5.  Czy działania Państwowej 
Straży Rybackiej były 
prawidłowe i skuteczne?

Jednostki kontrolowane
Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie 
Krajowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej
5 regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej
5 komend wojewódzkich 
Państwowej Straży 
Rybackiej
10 użytkowników obwodów 
rybackich

Okres objęty kontrolą
Lata 2018–2019, 
z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym 
okresem
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Właściwość miejscowa RZGW wynika z obszarów poszczególnych zlewni 
i łącznie obejmuje terytorium całego kraju.

Infografika nr 2 
Obszary działania RZGW

RZGW  
w Szczecinie

RZGW  
w Bydgoszczy

RZGW  
w Gdańsku

RZGW  
w Białymstoku

RZGW  
w Warszawie

RZGW  
w Poznaniu

RZGW  
we Wrocławiu

RZGW  
w Gliwicach

RZGW  
w Krakowie

RZGW  
w Rzeszowie

RZGW  
w Lublinie

Źródło: https://www.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne

Niemalże wszystkie jeziora, rzeki i zbiorniki zaporowe zgodnie z Prawem 
wodnym należą do śródlądowych wód płynących i stanowią własność 
Skarbu Państwa. Nie podlegają one sprzedaży, lecz jedynie prawu wydzier-
żawienia/użytkowania. Większość z wymienionych wód wykorzystywana 
jest do celów rybackich.

Gospodarka rybacka na publicznych śródlądowych wodach płynących 
(w tym na jeziorach, w których stwierdzono hydrologiczne połączenie 
z krajowym systemem rzecznym) prowadzona jest w specjalnie do tego 
celu utworzonych obwodach rybackich, przez podmioty uprawnione 
do rybactwa. Są nimi organy wykonujące uprawnienia właściciela wody 
w zakresie rybactwa śródlądowego, tj. dyrektorzy właściwych RZGW 
oraz inne podmioty, tj.: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki orga-
nizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Do podmiotów niepublicz-
nych władających obwodami rybackimi na podstawie zawartych umów 
zaliczane są osoby prawne (spółki), osoby fizyczne prowadzące działalność  
gospodarczą oraz jednostki organizacyjne Polskiego Związku Wędkarskiego.

Wskazane wyżej podmioty korzystają z obwodów rybackich na podsta-
wie umów oddania w użytkowanie takich obwodów (zawieranych przez 
dyrektorów RZGW po przeprowadzeniu konkursu ofert lub na podstawie 
prawa pierwszeństwa11) oraz obowiązujących jeszcze umów dzierżawy 

11 Na podstawie art. 4 ust. 2 u.r.ś.
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zawartych przez dyrektorów oddziałów terenowych Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych (z dniem 1 stycznia 2006 r. w prawa i obowiązki wynikające 
z tych umów wstąpili dyrektorzy RZGW). Według stanu na koniec 2019 r. 
jednostki organizacyjne Wód Polskich sprawowały obowiązki właściciela 
m.in. w stosunku do 1241 obwodów rybackich udostępnionych na pod-
stawie umów użytkowania i 784 – udostępnionych na podstawie umów 
dzierżawy. Umowy dzierżawy zawierane były na okresy wieloletnie lub 
bezterminowo. Korzystający z obwodu rybackiego lub jeziora – zarówno 
na podstawie umowy użytkowania, jak i umowy dzierżawy – zobowiązani 
są prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką na warunkach określonych 
w operacie rybackim.

Oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego następuje za opłatą roczną, 
na czas nie krótszy niż 10 lat, na podstawie umowy, do zawarcia której jest 
upoważniony dyrektor RZGW.

Zdjęcie nr 1 
Zbiornik Goczałkowice stanowiący obwód rybacki użytkowany przez Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach

Źródło: materiały z kontroli NIK.

Prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach rybackich 
Skarbu Państwa regulują m.in. przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym, 
według których, gospodarka taka polega na wykorzystywaniu produkcyj-
nych możliwości wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób nienaru-
szający interesów uprawnionych do rybactwa w tym samym dorzeczu, 
z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie 
umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym uprawnionym 
do rybactwa. Podstawą prowadzenia tej gospodarki są operaty rybackie 
opracowywane dla poszczególnych obwodów rybackich, pozytywnie zaopi-
niowane przez jedną z trzech uprawnionych jednostek12.

12 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
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Dyrektor RZGW odpowiada za oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego, 
nadzoruje realizację postanowień zawartych w tym celu umów oraz prowa-
dzi gospodarkę rybacką w obwodach nieoddanych w użytkowanie.

Ustawa o rybactwie śródlądowym przyporządkowuje ponadto zadania 
z zakresu gospodarki rybackiej innym podmiotom, w tym m.in.:

 − marszałkowi województwa – dokonanie oceny wypełniania przez 
uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospo-
darki rybackiej w obwodzie rybackim oraz ustanawianie obrębów 
hodowlanych;

 − zarządowi województwa – ustanawianie i znoszenie obrębów ochron-
nych;

 − wojewodzie – ustanawianie i znoszenie obwodów rybackich;
 − Państwowej Straży Rybackiej, podległej wojewodzie – kontrolę  

przestrzegania u.r.ś. i przepisów wydanych na jej podstawie.
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W ocenie NIK Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sposób 
nieprawidłowy zarządzało i kontrolowało prowadzenie gospodarki rybac-
kiej w obwodach rybackich Skarbu Państwa. Prezes Wód Polskich nie okre-
ślił w sposób kompleksowy jednolitych zasad nadzoru sprawowanego nad 
RZGW i użytkownikami obwodów rybackich, w tym np. minimalnej częstotli-
wości prowadzenia kontroli w RZGW i podmiotach uprawnionych do rybactwa. 
W efekcie w KZGW w badanym okresie nie zaplanowano kontroli podległych 
RZGW w obszarze szeroko pojętej gospodarki rybackiej, w tym dotyczących 
realizacji obowiązków wynikających z umów użytkowania i dzierżawy obwo-
dów rybackich i jezior Skarbu Państwa. Skontrolowane RZGW w badanym 
okresie przeprowadziły ograniczoną liczbę kontroli użytkowników rybac-
kich, w tym w zakresie przeprowadzanych zarybień. Jedynie RZGW w Kra-
kowie corocznie przeprowadzał kontrole wszystkich użytkowników, jednak 
w czterech przypadkach nie dochodził zastrzeżonych w umowach kar z tytułu  
niezrealizowania zadeklarowanych nakładów na zarybianie.
Niewystarczająca była również częstotliwość patroli przeprowadzonych przez 
Państwową Straż Rybacką.

Kontrola NIK wykazała przypadki naruszenia obowiązków przez poszczegól-
nych użytkowników, w szczególności niezgodnego z treścią operatów rybackich 
prowadzenia gospodarki rybackiej w zakresie zarybiania jak i przekraczania 
limitów połowów.

Pomimo dwuletniego okresu funkcjonowania podległej mu jednostki Prezes 
PGW WP nie w pełni zidentyfikował obszar nadzorowanych obwodów rybac-
kich i jezior. Wiedzę taką czerpano jedynie z operatów rybackich, w odniesieniu 
do użytkowanych i dzierżawionych obwodów rybackich i jezior. Nie zidentyfi-
kowano natomiast powierzchni obwodów nieoddanych w użytkowanie.

Komendy Wojewódzkie PSR co do zasady podejmowały prawidłowe działania 
w zakresie kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i prze-
pisów wydanych na jej podstawie, polegające głównie na patrolowaniu pod-
ległych im wód. Częstotliwość patrolowania nie była jednak wystarczająca  
w stosunku do obszaru nadzorowanych wód.

W ocenie NIK, nadzór i kontrola w zakresie gospodarki rybackiej realizowane 
zarówno przez jednostki Wód Polskich, jak i Państwowej Straży Rybackiej nie 
były skuteczne przede wszystkim z uwagi na niedostateczną obsadę etatową 
w poszczególnych jednostkach. W kontrolowanych RZGW zatrudnionych było 
na ogół od jednej do czterech osób zajmujących się nadzorem nad użytkowni-
kami obwodów rybackich. Z kolei na jednego strażnika PSR w kontrolowanych 
Komendach na koniec 2019 r. przypadało nawet do 4,6 tys. ha powierzchni 
patrolowanych wód (średnio 1,6 tys. ha/os.).

RZGW podejmowały właściwe działania na rzecz oddania w użytkowanie 
obwodu rybackiego. Umowy oddania obwodów rybackich w użytkowanie 
zawierano z dotychczasowymi użytkownikami, w związku ze skorzystaniem 
przez tych użytkowników z prawa pierwszeństwa, jak i z podmiotami wyłonio-
nymi w wyniku postępowań konkursowych. Z uwagi na utratę mocy, z dniem 
2 lipca 2019 r., rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego i niewyda-
nie nowego rozporządzenia w tym zakresie przez Ministra Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej, brak było przepisów wykonawczych regulujących 
procedurę postępowań konkursowych. W konsekwencji RZGW pozbawione 
były możliwości ogłaszania nowych konkursów i zawierania nowych umów  
o oddanie obwodów rybackich w użytkowanie.

Nieprawidłowe 
zarządzanie i kontrola 
gospodarki rybackiej.

Przypadki niewłaściwego 
korzystania z jezior 

i obwodów rybackich 
Skarbu Państwa
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NIK wskazuje, że brak rozporządzenia w sprawie konkursu ofert na oddanie 
w użytkowanie obwodu rybackiego uniemożliwia dyrektorom RZGW wyko-
nanie przez nich ustawowego obowiązku określonego w art. 6d ust. 1 u.r.ś. 
Według stanu na koniec 2019 r. aż 10% obwodów rybackich (230 z 2255)  
nie zostało oddane innym podmiotom do użytkowania.

Wobec braku możliwości oddania w użytkowanie obwodów rybackich dyrek-
torzy RZGW – zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6 ust. 1 u.r.ś. – zobo-
wiązani byli prowadzić w nich racjonalną gospodarkę rybacką. W większości 
przypadków obowiązek ten nie był jednak realizowany. Spośród pięciu 
kontrolowanych RZGW, tylko Zarząd w Krakowie podjął taką działalność.  
Pozostałe RZGW zaniechanie realizacji tego obowiązku wyjaśniały brakiem 
środków finansowych, wyposażenia i kadr niezbędnych do prowadzenia  
takiej działalności oraz złym stanem wód, niezapewniającym możliwości  
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

NIK wskazuje, że w tym ostatnim przypadku dyrektorzy RZGW zobowiązani 
byli wystąpić do właściwego terenowo marszałka województwa w sprawie 
wydania decyzji w sprawie zwolnienia na czas określony od obowiązku pro-
wadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznania zbiornika za czasowo  
nieprzydatny do prowadzenia takiej gospodarki13, ewentualnie wystąpić 
do wojewody o zniesienie obwodu rybackiego14.

Gospodarka rybacka, prowadzona zarówno przez skontrolowanych użytkow-
ników obwodów rybackich, z którymi RZGW zawarły stosowne umowy, jaki 
i samodzielnie przez RZGW w Krakowie, w wielu przypadkach realizowana 
była niezgodnie z treścią operatów rybackich, zwłaszcza w zakresie często-
tliwości lub wielkości i gatunków zarybień. Ponadto podmioty te nie były 
w stanie rzetelnie zidentyfikować wielkości połowów wędkarskich, pomimo 
że zezwalały na takie połowy i podejmowały próby ich rejestrowania.

13 Na podstawie art. 6 ust. 3 u.r.ś.
14 Na podstawie art. 15 ust. 1 u.r.ś.
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Według stanu na koniec 2019 r. Wody Polskie wykonywały prawa wła-
ścicielskie w stosunku do 2255 obwodów rybackich Skarbu Państwa, 
w tym 202515 (89,8%) udostępnionych na podstawie 1738 umów o odda-
nie w użytkowanie obwodu rybackiego oraz umów dzierżawy akwenów  
związanych z rybackim użytkowaniem, zawartych z 690 podmiotami.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pomimo ponad dwulet-
niego sprawowania nadzoru nad powierzonym mu mieniem, nie zinwen-
taryzowało obwodów rybackich ustanowionych na wodach płynących 
Skarbu Państwa, w zakresie ich powierzchni. Wiedzę taką czerpano jedynie 
z operatów rybackich dostarczonych przez użytkowników i dzierżawców 
obwodów rybackich i jezior. Według danych wynikających z tych operatów 
PGW WP zarządzało wodami o łącznej powierzchni 383,1 tys. ha. Nieznana 
była natomiast powierzchnia pozostałych, tj. nieużytkowanych obwodów.  
Prezes Wód Polskich zapowiedział działania na rzecz rozszerzenia Systemu 
Informacji Gospodarowania Wodami o pełną ewidencję wód.    [str. 18–20]

W przypadku nieoddania podmiotom zewnętrznym w użytkowanie obwo-
dów rybackich, RZGW zobowiązane były samodzielnie prowadzić racjonalną 
gospodarkę rybacką16, polegającą na wykorzystaniu produkcyjnych możliwo-
ści wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób nienaruszający interesów 
uprawnionych do rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów 
ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze 
korzystanie z nich przyszłym uprawnionym do rybactwa17.

Działalność taką prowadził jedynie Zarząd w Krakowie18, ponosząc jednak 
z tego tytułu stratę wynoszącą 446,2 tys. zł w 2018 r. i 319 tys. zł w 2019 r. 
Pozostałe skontrolowane RZGW wskazywały, że działalność taka wymaga-
łaby znacznych nakładów finansowych oraz odpowiednich kadr i wypo-
sażenia, którymi Zarządy nie dysponowały. Jako argument podawano  
również, że obwody te często były nieprzydatne do prowadzenia gospo-
darki rybackiej m.in. ze względu na ich niewielką powierzchnię, stan 
wód, czy też trudności z dojazdem. W wystąpieniach pokontrolnych NIK 
wskazywała, że w takich przypadkach, dyrektorzy RZGW powinni wystą-
pić do marszałka właściwego województwa w sprawie wydania decyzji  
zwalniającej na czas określony od obowiązku prowadzenia racjonal-
nej gospodarki rybackiej lub uznania zbiornika za czasowo nieprzydatny 
do prowadzenia takiej gospodarki19, ewentualnie – w uzasadnionych przy-
padkach – wystąpić do wojewody o zniesienie obwodu rybackiego20. Dzia-
łania takie, zakończone uzyskaniem stosownych decyzji, kontrolowane 
RZGW podjęły tylko w odniesieniu do ośmiu spośród 104 nieużytkowa-
nych obwodów rybackich.      [str. 30–31]

15 230 obwodów nieudostępnionych użytkownikom rybackim m.in. ze względu na ich niską 
atrakcyjność do prowadzenia gospodarki rybackiej oraz brak możliwości przeprowadzania 
konkursów ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (szerzej w pkt 5 „Ważniejsze 
wyniki kontroli”).

16 Na podstawie z art. 4 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6 ust. 1 u.r.ś.
17 Zgodnie z art. 6 ust. 2 u.r.ś.
18 RZGW w Krakowie nie oddał w użytkowanie dwóch obwodów, w których samodzielnie prowadził 

gospodarkę rybacką.
19 Na podstawie art. 6 ust. 3 u.r.ś.
20 Na podstawie art. 15 ust. 1 u.r.ś.

Brak pełnej wiedzy 
o stanie mienia 

Skarbu Państwa 
powierzonego  

Wodom Polskim

Zaniechanie  
obowiązku prowadzenia 

gospodarki rybackiej  
w przypadku 

obwodów nieoddanych 
w użytkowanie 
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RZGW wywiązywały się z obowiązku przekazywania podmiotom zewnętrz-
nym obwodów do rybackiego użytkowania. Odbywało się to zarówno w try-
bie bezkonkursowym21, jak i w wyniku prawidłowo przeprowadzonych 
konkursów, na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego.

Pomimo podejmowanych działań w powyższym zakresie, we władaniu 
zarządów znajdowały się obwody rybackie nieoddane do użytkowania 
podmiotom zewnętrznym. Większość z tych obwodów nie była użytko-
wana również przez RZGW. Łącznie w objętych kontrolą Zarządach były 
104 nieużytkowane obwody, w tym najwięcej w RZGW w Gdańsku (54) 
i Poznaniu (46), przy czym stanowiły one odpowiednio 2,7% i 1,74% ogółu 
powierzchni obwodów zarządzanych przez ww. RZGW.

Infografika nr 3 
Liczba obwodów rybackich w skontrolowanych RZGW, w tym obwodów nieoddanych 
do użytkowania

obwód rybacki
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Źródło: dane z kontroli NIK.

Jedną z przyczyn takiego stanu był brak możliwości przeprowadzania kon-
kursów ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego, w związku 
z utratą z dniem 2 lipca 2019 r. mocy rozporządzenia Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie 
obwodu rybackiego.

W okresie obowiązywania ww. rozporządzenia, które zgodnie z przepi-
sami przejściowymi22 mogło być stosowane w okresie 18 miesięcy od daty 
wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, Minister 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej nie opracował projektu nowego  
rozporządzenia. Spóźnione działania w tej sprawie skutkowały opracowa-
niem dopiero w październiku 2019 r. projektu rozporządzenia, który zawie-
rał szereg błędów, w tym niezgodności z przepisami u.r.ś. Do zakończenia 
kontroli rozporządzenie takie nie zostało wydane.    [str. 21–23]

21 Na podstawie art. 4 ust. 2-6 u.r.ś., tj. z wykorzystaniem przez dotychczasowego użytkownika 
prawa pierwszeństwa w zawarciu umowy na dalszy, co najmniej 10-letni okres.

22 Art. 566 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

Brak możliwości  
oddania w użytkowanie 
obwodów rybackich
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Nadzór nad gospodarką rybacką sprawowany przez Prezesa Wód Polskich 
i podległe mu struktury (KZGW i RZGW) był niewystarczający i w wielu 
wypadkach nieskuteczny.
W przypadku Prezesa Wód Polskich działania w tym obszarze sprowa-
dzały się głównie do ujednolicenia wzorów dokumentów stosowanych 
do rozliczania umów użytkowania obwodów rybackich oraz przekazania 
wytycznych odnośnie postanowień samych umów. Do RZGW przekazy-
wano wytyczne m.in. w formie ramowych wzorów umów, dotyczące rów-
nież użytkowania obwodów rybackich, czy też narzędzi wspomagających 
nadzór nad gospodarką rybacką, tj. zestawień służących do kontroli i rozli-
czenia zobowiązań użytkownika rybackiego. Działania te nie miały jednak 
charakteru kompleksowego. Nie określono m.in. minimalnej częstotliwości 
prowadzenia kontroli w RZGW i w podmiotach uprawnionych do rybac-
twa, jak również rocznego, procentowego wskaźnika liczby podlegających 
kontroli użytkowników/umów, mających na celu zapewnienie skutecznego 
nadzoru nad realizacją zadań z zakresu gospodarki rybackiej, w tym wyni-
kających z zawartych umów użytkowania i dzierżawy obwodów rybackich 
i jezior. Nie określono również zasad, czy też wytycznych w zakresie spra-
wowania nadzoru nad połowami amatorskimi (wędkarskimi), zarówno 
przez RZGW, jak i użytkowników obwodów rybackich.
Pozostawiono pełną swobodę działania poszczególnym RZGW w obszarze 
kontroli użytkowników rybackich. W rezultacie odnotowano ogólnie niską, 
a ponadto zróżnicowaną w poszczególnych Zarządach, częstotliwość takich 
kontroli, w tym kontroli zarybień.
Prezes Wód Polskich nie prowadził także kontroli w podległych mu RZGW 
w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarką rybacką, a ogólną 
procedurę kontroli wewnętrznej, postępowań wyjaśniających oraz wizy-
tacji kontrolnych wprowadził dopiero 8 listopada 2018 r.23, tj. po upływie 
10 miesięcy od momentu powstania PGW WP. Uniemożliwiało to skuteczny 
nadzór nad realizacją gospodarki rybackiej, w tym w szczególności w zakre-
sie bardzo istotnej kwestii związanej z kontrolą ilości dokonywanych zary-
bień. Przedstawione braki i zaniechania wskazują na niewłaściwy nadzór 
nad powierzonym mieniem i naruszenie obowiązku określonego w art. 69 
ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, tj. zapewnienia funkcjonowa-
nia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej a także zasad 
opisanych w załączniku do Komunikatu Ministra Finansów pn. „Szczegó-
łowe wytyczne dla jednostek sektora finansów publicznych w zakresie  
planowania oraz zarządzania ryzykiem”.     [str. 18–20, 27–28]
Prezes Wód Polskich nie określił także zasad, czy też wytycznych dotyczą-
cych nadzoru nad połowami amatorskimi (wędkarskimi), sprawowanego 
zarówno przez RZGW, jak i użytkowników obwodów rybackich.
Uregulowania takie usprawniłyby kontrolę ilości odławianych ryb, zarówno 
RZGW, jak i użytkownikom obwodów rybackich. Celowym byłoby np. zobo-
wiązanie użytkowników rybackich do kontroli poziomu odłowień poprzez 

23 Na podstawie zarządzenia Nr 51/2018 r. Prezesa Wód Polskich z dnia 8 listopada 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli wewnętrznej, postępowania 
wyjaśniającego oraz wizytacji kontrolnej w PGW WP.

Nieskuteczny nadzór 
Wód Polskich  

nad prowadzeniem 
gospodarki rybackiej

Brak nadzoru 
nad połowami 

amatorskimi
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wprowadzenie – zgodnie z art. 7 ust. 2a u.r.ś. – obowiązku rejestrowania 
amatorskiego połowu ryb i skutecznego pozyskiwania informacji od węd-
karzy w tym zakresie.

Dziewięciu skontrolowanych użytkowników skorzystało z ww. możli-
wości, zobowiązując wędkarzy do prowadzenia stosownych rejestrów. 
Jak ustalono wędkarze często nie wywiązywali się z takiego obowiązku, 
a użytkownicy nie podejmowali w stosunku do nich żadnych działań mobi-
lizujących. Nie opracowano również i nie stosowano mechanizmów zachę-
cających do prowadzenia rejestrów, takich jak np. bardziej konkurencyjne 
cenniki połowów amatorskich dla wędkarzy prowadzących rejestry poło-
wowe. Użytkownicy rybaccy mieli też ograniczoną możliwość wpływania 
na tzw. presję wędkarską.

W rezultacie wystąpiły przypadki przekraczania limitów połowowych, 
określonych w operatach rybackich.            [str. 20, 36–37]

Użytkownicy obwodów rybackich co do zasady wykazywali się posiada-
niem ważnych operatów rybackich, pozytywnie zaopiniowanych przez 
uprawnione do tego jednostki, które stanowiły wyznacznik dla prowa-
dzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Kontrola wykazała jednak szereg 
odstępstw od wytycznych określonych w operatach rybackich, zwłaszcza 
w zakresie częstotliwości lub wielkości i gatunków zarybień. Odstępstwa 
takie stwierdzono u pięciu kontrolowanych użytkowników, w tym także 
RZGW w Krakowie samodzielnie użytkującym dwa obwody rybackie, 
pomimo że w toku kontroli analizowano zarybienia w kilkuletnim cyklu 
rozliczeniowym, (najczęściej trzyletnim), zgodnie z założeniami określo-
nymi w operatach rybackich. Dopuszczenie możliwości stosowania kil-
kuletnich cykli rozliczeniowych miało na celu zoptymalizowanie i uela-
stycznienie procesów zarybiania do zmiennych w kolejnych latach potrzeb 
zarybieniowych, wynikających z procesów biologicznych w środowisku 
naturalnym. Użytkownikowi obwodu rybackiego dawało to możliwość 
pewnych odstępstw od wymaganych rocznych wielkości zarybień, jednak  
nie powinno skutkować odstępstwami w wielkościach średniorocznych.

Najczęściej nieprzestrzeganym obowiązkiem określonym w umowach 
użytkowania obwodów rybackich był obowiązek zawiadamiania RZGW, 
z określonym wyprzedzeniem, przeważnie siedmiodniowym, o planowa-
nych zarybieniach. Przypadki zaniechania tego obowiązku lub powiadamia-
nie z uchybieniem określonego umownie terminu stwierdzono u siedmiu  
z 10 skontrolowanych użytkowników. Należy zaznaczyć, że kontrola prawi-
dłowości dokonywanych zarybień stanowiła ważny element nadzoru RZGW 
nad użytkownikami obwodów rybackich.           [str. 26, 33–40]

Skontrolowane jednostki PSR w ramach swoich możliwości kadrowych 
wywiązywały się z powierzonych im obowiązków w zakresie kontroli prze-
strzegania u.r.ś. i przepisów wydanych na jej podstawie. Nieprawidłowości 
stwierdzono w KW PSR w Krakowie i Wrocławiu. Polegały one na niepodej-
mowaniu właściwych działań w zakresie współpracy i kontroli społecznych 
straży rybackich.        [str. 41–42]

Racjonalność gospodarki 
rybackiej prowadzonej  
przez użytkowników 
obwodów rybackich

Działalność Państwowej  
Straży Rybackiej
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W jednostkach zajmujących się nadzorem i kontrolą działalności związa-
nej z gospodarką rybacką, NIK stwierdziła niewystarczający stan zatrud-
nienia pracowników bezpośrednio związanych z taką działalnością.  
Dotyczyło to zarówno stanu zatrudnienia osób zajmujących się nadzo-
rem nad użytkownikami obwodów rybackich oraz kontrolą gospodarki  
rybackiej w RZGW, jak i strażników PSR przeprowadzających kontrole  
przestrzegania u.r.ś. i przepisów wydanych na jej podstawie.

Według stanu na koniec 2019 r, w objętych kontrolą RZGW zatrudnio-
nych było od jednego do czterech pracowników merytorycznych, zaj-
mujących się takimi działaniami. W kontrolowanych PSR służbę pełniło  
od 13 do 38 strażników, a podległe im obszary patrolowanych wód  
wynosiły od 332,8 ha/os. w PSR w Katowicach do 4670 ha/os. w Gdań-
sku. Powyżej 1 tys. ha patrolowanych wód na jednego strażnika przypadało 
też w PSR w Poznaniu i Krakowie. Komendanci wojewódzcy PSR wskazy-
wali, że jedną z przyczyn tego stanu były trudności z pozyskaniem nowych 
kadr, w związku z nieadekwatnym wynagrodzeniem do zakresu obowiąz-
ków i odpowiedzialności strażników (praca z bronią, kontakt z osobami 
łamiącymi prawo).

Infografika nr 4 
Powierzchnia wód nadzorowanych przez skontrolowane KW PSR przypadająca na jednego 
strażnika

GDAŃSK POZNAŃ WROCŁAW KATOWICEKRAKÓW

4 668,3 ha/os.

1 719,8 ha/os. 1 346,3 ha/os. 478,2 ha/os. 332,8 ha/os.

Źródło: dane z kontroli NIK.

Niski stan zatrudnienia, zgodnie z wyjaśnieniami kierowników kontrolo-
wanych jednostek, miał uzasadniać niewywiązywanie się przez te jednostki 
z powierzonych im obowiązków.

Prezes PGW WP w wyjaśnieniach zadeklarował przeanalizowanie poziomu 
zatrudnienia pracowników Wód Polskich działających w obszarze gospodarki 
rybackiej i ewentualne zmiany w tym zakresie. [str. 20–21, 42–44]

Niski stan zatrudnienia 
przyczyną niepełnego 

wykonania zadań
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4. 
Do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Najwyższa Izba 
Kontroli wnioskuje o niezwłoczne wydanie rozporządzenia w sprawie kon-
kursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego, spełniającego 
wymogi dla tego aktu prawnego.

Do Prezesa Wód Polskich Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o wyeg-
zekwowanie od regionalnych zarządów gospodarki wodnej prowadze-
nia gospodarki rybackiej w obwodach nieoddanych w użytkowanie lub  
– w uzasadnionych przypadkach – podjęcie działań w celu usankcjonowa-
nia nieprowadzenia takiej gospodarki.

Do wojewodów Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o zapewnienie środków 
finansowych dla Państwowej Straży Rybackiej, adekwatnych do zakresu 
działań tej służby.

Kontrola wykazała dużą nieskuteczność w zakresie określania wielkości 
amatorskich połowów ryb. W tym zakresie Najwyższa Izba Kontroli reko-
menduje użytkownikom obwodów rybackich, jako dobrą praktykę, sto-
sowanie mechanizmów zachęcających (promujących) wędkarzy, którzy 
dochowują obowiązku sporządzania i przekazywania użytkownikowi reje-
strów amatorskiego połowu ryb, np. poprzez ustalenie promocyjnych cen 
wydawanych zezwoleń na taki połów. W celu urealnienia procesu ewiden-
cjonowania amatorskiego połowu ryb prowadzonego na podstawie przed-
miotowych rejestrów ważne jest również przeprowadzanie stosownych 
kampanii edukacyjnych wśród wszystkich wędkarzy korzystających z wód 
Skarbu Państwa, zarówno będących członkami PZW, jak i niezrzeszonych 
w tej organizacji.

W ocenie NIK wskazanym byłoby także opracowanie przez PGW WP 
(lub Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z PGW WP) aplikacji na tele-
fony, za pomocą której wędkarze mogliby informować w czasie rzeczywi-
stym użytkownika obwodu rybackiego o dokonanych połowach.

Minister Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej

Prezes Wód Polskich

Wojewodowie

Rekomendacje NIK
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5. 
5.1. Nadzór Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej  

nad realizacją zadań z zakresu gospodarki rybackiej
PGW WP, od 1 stycznia 2018 r. wykonuje prawa właścicielskie w stosunku 
do wód, które stanowią własność Skarbu Państwa i jest głównym podmio-
tem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Działa na podstawie 
przepisów Prawa wodnego oraz statutu nadanego rozporządzeniem Mini-
stra Środowiska24.

Według stanu na koniec 2019 r. PGW WP wykonywało prawa właściciel-
skie w stosunku do 2255 obwodów rybackich Skarbu Państwa, w tym 2025 
(89,8%) udostępnionych na podstawie 1738 umów o oddanie w użytko-
wanie obwodu rybackiego oraz umów dzierżawy akwenów związanych 
z rybackim użytkowaniem, zawartych z 690 podmiotami. Powierzchnia 
wód udostępnionych na podstawie ww. umów wynosiła 383 125,601 ha.

Prezes Wód Polskich wyjaśniając przyczyny nieoddania w użytkowanie 
wszystkich obwodów rybackich, wskazał m.in., na różny status obwodów. 
Część z nich jest wyłączona z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospo-
darki rybackiej (zgodnie z decyzją marszałka województwa), niektóre nie 
mają uregulowanego statusu formalno-prawnego lub są w trakcie przeka-
zywania na rzecz użytkowników rybackich, a w stosunku do części RZGW 
PGW WP prowadzi lub też planuje prowadzić samodzielną gospodarkę 
rybacką. Wyjaśnił, że KZGW rekomendował RZGW intensyfikację działań 
mających na celu oddanie w użytkowanie obwodów rybackich poprzez 
ogłaszanie konkursów25, w efekcie czego ogłoszono szereg postępowań 
konkursowych. Wskazał także, że sygnalizował Ministerstwu Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zbliżający się termin utraty mocy obowią-
zującej przez rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego, jak również 
brak przepisów przejściowych pozwalających na kontynuację ogłoszonych 
konkursów.

NIK oceniła, że nadzór Prezesa Wód Polskich nad wykonaniem zadań 
z zakresu gospodarki rybackiej, w tym nad podległymi RZGW był niewy-
starczający, a działania w tym zakresie podejmowane były z opóźnieniem.

Procedura przeprowadzania kontroli wewnętrznej, postępowań wyjaśnia-
jących oraz wizytacji kontrolnych wprowadzona została dopiero 8 listo-
pada 2018 r., tj. po upływie 10 miesięcy od momentu powstania PGW WP. 
Procedura ta nie określała minimalnej częstotliwości prowadzenia kontroli 
w RZGW i w podmiotach uprawnionych do rybactwa, jak również rocznego, 
procentowego wskaźnika liczby podlegających kontroli użytkowników/
umów, mających na celu zapewnienie skutecznego nadzoru nad realiza-
cją zadań z zakresu gospodarki rybackiej, w tym wynikających z zawartych 
umów użytkowania i dzierżawy obwodów rybackich i jezior.

Żadna z przeprowadzonych w badanym okresie planowych kontroli  
nie obejmowała zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarki  

24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu 
Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. poz. 2506).

25 Konkurów na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich.

Obwody rybackie 
Skarbu Państwa

Nieskuteczny  
nadzór  

nad gospodarką 
rybacką
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rybackiej26, co w ocenie NIK stanowiło naruszenie obowiązku określonego 
w art. art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, tj. zapewnienia 
funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, 
a także zasad opisanych w załączniku do Komunikatu Ministra Finan-
sów pn. „Szczegółowe wytyczne dla jednostek sektora finansów publicznych 
w zakresie planowania oraz zarządzania ryzykiem”.

Przeprowadzona przez NIK kontrola w pięciu RZGW wykazała szereg nie-
prawidłowości, w tym o charakterze systemowym, których KZGW nie wyeli-
minował w ramach sprawowanego nadzoru. RZGW w Gdańsku, Poznaniu 
Wrocławiu i Katowicach nie użytkowały obwodów rybackich nieoddanych 
w użytkowanie innym podmiotom, do czego były zobowiązane na podsta-
wie art. 6 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 u.r.ś. W odniesieniu do nieużyt-
kowanych obwodów, w których prowadzenie gospodarki rybackiej było 
nieracjonalne, dyrektorzy RZGW nie występowali o wydanie decyzji w spra-
wie zwolnienia na czas określony od obowiązku prowadzenia racjonal-
nej gospodarki rybackiej lub uznania zbiornika za czasowo nieprzydatny 
do prowadzenia takiej gospodarki (art. 6 ust. 3 u.r.ś.) lub też o zniesienie 
takiego obwodu (art. 15 ust. 1 ww. ustawy). Więcej informacji w powyż-
szym zakresie przedstawiono w pkt 5.2.3 „Obwody rybackie nieoddane 
w użytkowanie”.

Stwierdzone nieprawidłowości wskazują na uchybienie przez RZGW pod-
stawowym obowiązkom dotyczących zasad gospodarowania wodami sta-
nowiącymi własność Skarbu Państwa, a ponadto ujawniają brak reakcji 
zarządczej w ramach uprawnień przysługujących KZGW. Zdaniem NIK, 
wynikało to z niedostatecznego rozeznania KZGW w działalności podle-
głych mu RZGW.

W ramach prowadzonych przez RZGW kontroli użytkowników rybackich 
KZGW przekazywał narzędzia wspomagające w postaci zestawień „Kon-
trola zarybień w ramach PGW WP RZGW” oraz „Rozliczenie zobowiązań 
użytkownika rybackiego” z dołączonymi zasadami ich prowadzenia. Zale-
cono bieżące prowadzenie dokumentacji i uzupełnianie jej w zakresie  
niezbędnych danych, tak by uzyskać pełniejszy obraz gospodarki rybackiej.

Zarządzeniem Prezesa Wód Polskich w sprawie zmiany „Procedur gospo-
darowania mieniem Skarbu Państwa będącym we władaniu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnych Zarządów Gospo-
darki Wodnej”27 wprowadzono ramowe wzory umów na korzystanie 
z mienia Skarbu Państwa będące we władaniu PGW WP – RZGW, w tym 
również w zakresie umów użytkowania obwodu rybackiego wraz z pro-
tokołem jego przekazania oraz deklarowanymi corocznymi nakładami 
rzeczowo – finansowymi na zarybienia. W zarządzeniu wskazano cztery 
możliwe formy zabezpieczenia zapłaty należności wynikających z opłaty 
rocznej oraz nakładów rzeczowo – finansowych na zarybienia tj.: weksel in 
blanco, oświadczenie użytkownika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji  

26 W 2019 r. w przedmiotowym zakresie przeprowadzono jedynie kontrolę skargową w RZGW 
w Bydgoszczy, dotyczącą konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego.  
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dokonanego wyboru.

27 Zarządzenie nr 67/2019 z dnia 13 listopada 2019 r.

Brak jednolitych  
zasad nadzoru  
nad użytkownikami 
rybackimi, w tym  
w zakresie badania 
racjonalności  
gospodarki rybackiej
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w formie aktu notarialnego, w trybie art. 777 k.p.c., oświadczenie użyt-
kownika o ustanowieniu hipoteki lub blokadę środków pieniężnych 
na rachunku bankowym na rzecz PGW WP – RZGW. Dopuszczono możli-
wość wypowiedzenia umowy lub naliczenia kar umownych za naruszenie 
jej postanowień.

Ograniczając się do ww. zaleceń, Prezes Wód Polskich nie określił jednak 
jednolitych zasad nadzoru nad użytkownikami rybackimi, w tym kontroli 
racjonalności gospodarki rybackiej, prowadzonych przez RZGW u użytkow-
ników rybackich oraz zasad/wytycznych dotyczących sprawowania nad-
zoru nad wielkością połowów amatorskich.

W konsekwencji objęte kontrolą RZGW w różny sposób i w różnym stop-
niu nadzorowały wykonawców umów użytkowania obwodów rybackich. 
Skrajne przykłady to RZGW w Krakowie, który kontrolował corocznie 
wszystkich użytkowników obwodów rybackich, natomiast RZGW w Gdań-
sku w latach 2018 i 2019 kontrolą objął odpowiednio: zaledwie 1,27% 
oraz 2,18% obwodów będących w użytkowaniu. Więcej informacji na ten 
temat w pkt 5.2. „Realizacja zadań z zakresu gospodarki rybackiej przez 
objęte kontrolą regionalne zarządy gospodarki wodnej”.

Prezes Wód Polskich w wyjaśnieniach wskazał, iż pomimo braku takiego 
obowiązku, KZGW przeanalizuje zasadność wprowadzenia ogólnych zasad 
oceny racjonalności gospodarki rybackiej.

Pomimo ponad dwuletniego sprawowania nadzoru przez PGW WP nad 
powierzonym mieniem, jednostka ta nie posiadała wiedzy co do wielko-
ści powierzchni zarządzanych wód, w tym obwodów rybackich. Wiedzę 
taką posiadano jedynie w ograniczonym zakresie, w odniesieniu do obwo-
dów oddanych w użytkowanie, wykorzystując dane z operatów rybackich.  
Nieznana była dokładna powierzchnia obwodów nieużytkowanych.

Nadzorem nad użytkownikami i dzierżawcami obwodów rybackich i jezior 
oraz kontrolą prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w poszcze-
gólnych RZGW zajmowało się od jednego do czterech pracowników, przy 
czym zatrudnienie nie wynikało zakresu działania danego RZGW (nie było 
zależne od liczby i wielkości nadzorowanych obwodów rybackich). Łącznie 
stan zatrudnienia w tym zakresie uległ zmniejszeniu z 23 osób na koniec 
2018 r. do 19 na koniec 2019 r.

Brak wiedzy nt. powierzchni  
wód stanowiących własność  

Skarbu Państwa i zarządzanych  
przez PGW WP, w tym 
powierzchni obwodów  

rybackich ustanowionych  
na tych wodach

Niewystarczający  
stan zatrudnienia  

w jednostkach  
organizacyjnych 

 PGW WP 
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Infografika nr 5 
Liczba obwodów rybackich przypadających na jednego pracownika RZGW zajmującego 
się nadzorem i kontrolą gospodarki rybackiej (wg stanu na koniec 2019 r.)
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Źródło: dane z kontroli NIK.

NIK oceniła, że stan zatrudnienia pracowników zajmujących się gospo-
darką rybacką, w tym wywiązywaniem się z obowiązków wynikających 
z zawartych umów, nie był wystarczający w stosunku do potrzeb i był przy-
czyną nierzetelnie wykonywanych działań, co szczegółowo przedstawiono 
w pkt 5.2. „Realizacja zadań z zakresu gospodarki rybackiej przez objęte kon-
trolą regionalne zarządy gospodarki wodnej”. Opinię tę podzielili dyrekto-
rzy kontrolowanych RZGW, wskazując na niedostateczny stan zatrudnienia 
w kierowanych przez nich jednostkach.

Prezes Wód Polskich tłumaczył to zmianami organizacyjnymi, związa-
nymi z powstaniem PGW WP i fluktuacją kadr. Jednocześnie zadeklarował  
przeanalizowanie poziomu zatrudnienia w tej sferze w ramach poszcze-
gólnych RZGW i ewentualne zarekomendowanie dostosowania poziomu 
zatrudnienia do ilości obowiązków w tym zakresie.

Przychody netto PGW WP z tytułu gospodarki rybackiej wyniosły 
6050,6 tys. zł w 2018 r. i 7035,1 tys. zł w 2019 r., w tym największą pozycję 
(powyżej 95%) stanowiły przychody z użytkowania i dzierżawy obwodów 
rybackich i jezior (odpowiednio: 5873,7 tys. zł i 6738,2 tys. zł). Z tytułu 
samodzielnego prowadzenia gospodarki rybackiej w obwodach nieodda-
nych w użytkowanie (dotyczy RZGW w Krakowie) osiągnięto przychody 
w wysokości 176,9 tys. zł w 2018 r. i 277,4 tys. zł w 2019 r. (odpowied-
nio 2,92% i 3,94% ogółu przychodów). Prowadzenie gospodarki rybac-
kiej przez RZGW w ogólnym wymiarze nie było działalnością rentowną, jej 
koszty znacznie przewyższały uzyskane przychody i wynosiły odpowiednio: 
623,1 i 596,4 tys. zł brutto.

Z dniem 2 lipca 2019 r. przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie konkursu ofert na oddanie w użyt-
kownie obwodu rybackiego. W konsekwencji od połowy 2019 r. RZGW nie  
organizowały przedmiotowych konkursów.

Przychody z tytułu 
gospodarki rybackiej

Brak przepisów 
wykonawczych dotyczących 
konkursu ofert na oddanie  
w użytkowanie obwodu 
rybackiego
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W okresie poprzedzającym okres objęty kontrolą NIK, regulacje dotyczące 
udostępnienia obwodu rybackiego w drodze oddania go w użytkowanie 
regulowała ustawa Prawo wodne z 18 lipca 2001 r.28 Z dniem 1 stycznia 
2018 r. weszło w życie nowe Prawo wodne, a regulacje powyższe zostały 
zamieszczone w znowelizowanej u.r.ś.

Zgodnie z art. 566 ust. 4 nowego Prawa wodnego, rozporządzenie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie konkursu ofert na oddanie w użyt-
kownie obwodu rybackiego, wydane na podstawie uchylonego Prawa  
wodnego zachowywało moc do dnia wejścia w życie przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie znowelizowanej u.r.ś., jednak nie dłu-
żej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego Prawa wodnego, 
tj. do 1 lipca 2019 r. Tym samym Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej miał półtora roku na opracowanie i wdrożenie nowego  
rozporządzenia w przedmiotowej sprawie, do czego był zobowiązany 
na podstawie art. 6d ust. 26 u.r.ś29. Rozporządzenia tego jednak nie wydał 
w wymaganym terminie.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 1 lipca 2019 r. konkursy ofert na oddanie 
w użytkownie obwodu rybackiego organizowane były przez RZGW, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, tj. na podstawie ww. rozporządzenia  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

PGW WP sygnalizowało Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowej zbliżający się termin utraty mocy obowiązującej przez przedmiotowe 
rozporządzenie, jak również brak przepisów przejściowych pozwalających 
na kontynuację ogłoszonych konkursów, jednak projekt nowego rozpo-
rządzenia Ministerstwo przekazało do KZGW, celem jego zaopiniowania, 
dopiero 21 października 2019 r., tj. prawie cztery miesiące po utracie mocy 
aktu uprzednio obowiązującego. Ponadto przekazany projekt obarczony 
był błędami, co KZGW wykazał Ministerstwu pismem z dnia 25 paździer-
nika 2019 r. Za najistotniejszy błąd tego projektu uznano jego sprzeczność 
z przepisami u.r.ś. Z treści projektu oraz oceny skutków regulacji wynikało 
bowiem, że operaty rybackie miały być opracowywane (zamawiane) przez 
PGW WP, podczas gdy zgodnie z art. 6a ust. 1 u.r.ś., operat rybacki sporządza 
uprawniony do rybactwa. Wskazano, że nałożenie na PGW WP obowiązku 
sporządzania operatów rybackich będzie generować duże koszty, a w świe-
tle obowiązku stosowania przez tę jednostkę Prawa zamówień publicz-
nych30, spowoduje opóźnienia w procesie oddawania w użytkowanie 
obwodów rybackich.

Projekt zawierał szereg nieprecyzyjnych sformułowań, w tym w zakresie 
wymogów stawianych ofertom konkursowym. Nie określono w nim zasad 
pracy komisji konkursowej oraz nie zdefiniowano nakładów rzeczowo-

28 Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm. Ustawa uchylona z dniem 1 stycznia 2018 r.
29 Zgodnie z tym przepisem, minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wymogi dotyczące 
ogłoszenia o konkursie ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego, elementy ofert 
i sposób ich oceny, czynności komisji, a także maksymalną stawkę opłaty rocznej za 1 ha 
powierzchni obwodu rybackiego.

30 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
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-finansowych na zarybianie, powielono natomiast postanowienia określone 
w u.r.ś., w tym w zakresie osób mogących brać udział w konkursie (co de 
facto stanowiło definicję uprawnionego do rybactwa) i osób niemogących 
być członkami komisji konkursowej.

Kolejny projekt ww. rozporządzenia datowany był na 16 grudnia 2019 r. 
Do zakończenia kontroli rozporządzenie nie zostało jednak wydane.

Do dnia opracowania niniejszej informacji, NIK nie uzyskał ze strony Mini-
stra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wyjaśnień dotyczących ter-
minu opracowania wskazanego rozporządzenia.

Niewydanie w wymaganym terminie prawidłowo przygotowanego rozpo-
rządzenia w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu 
rybackiego wskazuje na brak nadzoru Ministra nad działalnością kierowa-
nej przez niego jednostki oraz nieprawidłowo działające mechanizmy kon-
troli zarządczej, funkcjonujące w strukturach Ministerstwa.

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje ponadto, że kontrolowane RZGW, jako 
jedną z przyczyn nieoddania w użytkowanie obwodów rybackich podawały 
brak możliwości przeprowadzenia konkursów w tej sprawie, spowodowany 
brakiem ww. rozporządzenia.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 u.r.ś., racjonalna gospodarka rybacka polega na wyko-
rzystywaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie z operatem rybac-
kim, w sposób nienaruszający interesów uprawnionych do rybactwa w tym 
samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej 
i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym 
uprawnionym do rybactwa.

Prezes Wód Polskich wskazał, że czynnikami utrudniającymi realizację 
racjonalnej gospodarki rybackiej przez podmioty uprawnione do rybactwa 
(zarówno przez użytkowników zewnętrznych, jak i PGW WP) są:

 − nadmierny rozwój gatunków rybożernych, w tym – w szczególności  
– kormorana, co powoduje, że aktualnie zasoby „wyżerowywanych” 
ryb przez kormorana przekraczają ilości ryb pochodzące z połowów 
gospodarczych;

 − niewystarczający poziom kontroli wód przez Państwową Straż Rybacką, 
co w efekcie wpływa na wysoki poziom kłusownictwa;

 − postępujące zmiany klimatyczne, w efekcie których coraz większym 
problemem są zasoby wody (coraz niższe poziomy wód, wzrost śred-
nich temperatur wody, coraz częstsze deficyty tlenowe), co powodu-
je zmniejszanie ilości stref wody dostępnych do życia i rozrodu ryb, 
redukcję bazy pokarmowej czy rozrost populacji organizmów wpły-
wających negatywnie na ryby i stan wód (np. sinice).

Utrudnienia w zakresie 
prowadzenia racjonalnej 
gospodarki rybackiej
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Zdjęcie nr 2  
Kormorany nad zbiornikiem Dobczyce, stanowiącym obwód rybacki użytkowany  
przez RZGW w Krakowie

Źródło: materiały z kontroli NIK.

Według Prezesa Wód Polskich, w aktualnej sytuacji rybactwa śródlądo-
wego w Polsce i mocnej tendencji spadkowej połowów ryb z jezior i rzek, 
należałoby ponownie zweryfikować aktualnie obowiązującą ustawową 
definicję racjonalnej gospodarki rybackiej, tak by racjonalność miała rów-
nież wymiar ekonomicznej opłacalności. Aktualnie ustawowo nałożony 
na dyrektorów RZGW obowiązek prowadzenia racjonalnej gospodarki 
rybackiej w nieoddanych w użytkowanie obwodach rybackich, niezależnie 
od kosztów i zysków, mógłby potencjalnie prowadzić do sytuacji pewnej 
niegospodarności w zakresie wykorzystania finansów publicznych.

Prezes skazał ponadto, że czynnikiem utrudniającym skuteczny nadzór 
Wód Polskich (zarówno KZGW, jak i RZGW) nad realizacją tej gospodarki 
przez podmioty uprawnione do rybactwa jest zmniejszające się zaintere-
sowanie studiami na kierunkach rybackich i w konsekwencji niedobory 
kadrowe osób o odpowiednich kwalifikacjach.

5.2.  Realizacja zadań z zakresu gospodarki rybackiej przez 
objęte kontrolą Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej

5.2.1. Realizacja obowiązku oddania obwodów rybackich 
do użytkowania

Spośród 11 RZGW, kontrolą NIK objętych zostało pięć RZGW w: Gdańsku, 
Gliwicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Według stanu na koniec 2019 r. PGW WP wykonywała prawa właścicielskie 
w stosunku 2255 obwodów rybackich Skarbu Państwa, w tym w przypadku 
1075 obwodów (47,7%) obowiązki właściciela wykonywali dyrektorzy 
skontrolowanych RZGW31. Liczba i powierzchnia obwodów w poszczegól-
nych RZGW była zróżnicowana i według stanu na koniec 2019 r. wynosiła 
od 30 obwodów w RZGW w Gliwicach do 603 w RZGW w Gdańsku32.

31 W przypadku pozostałych obwodów obowiązki właściciela wykonywali dyrektorzy RZGW 
nieobjętych kontrolą NIK.

32 RZGW w: Gdańsku (603 obwody), Poznaniu (267), Wrocławiu (123), Krakowie (52) i Gliwicach (30).

RZGW  
i obwody rybackie 

nadzorowane  
przez dyrektorów  

tych jednostek 



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

25

Infografika nr 6 
Powierzchnia obwodów nadzorowanych przez skontrolowane RZGW

GDAŃSK – 78 766 ha

KRAKÓW – 13 923 ha

GLIWICE – 10 514 ha

WROCŁAW – 22 128 ha

POZNAŃ  – 33 161 ha

Źródło: Dane z kontroli NIK.

Spośród 1.075 obwodów, gospodarkę rybacką prowadzono w 971 obwo-
dach (90,3%), w tym w 969 na podstawie umów użytkowania lub dzier-
żawy, a w dwóch samodzielnie przez RZGW. Największą liczbę nieużytkowa-
nych obwodów odnotowano w RZGW w Gdańsku (54) oraz Poznaniu (46), 
przy czym stanowiły one odpowiednio 2,7% i 1,74% ogółu powierzchni 
obwodów zarządzanych przez ww. RZGW.

Skontrolowane RZGW podejmowały stosowne działania w sprawie odda-
nia w użytkowanie obwodów rybackich. Na 59 obwodów oddanych 
do rybackiego użytkowania w badanym okresie, w 40 przypadkach odby-
wało się to w trybie bezkonkursowym, na podstawie art. 4 ust. 2–6 u.r.ś., 
tj. z wykorzystaniem przez dotychczasowego użytkownika prawa pierw-
szeństwa w zawarciu umowy na dalszy, co najmniej 10-letni okres. Najwię-
cej umów w tym trybie zawarł RZGW w Krakowie (18) i Poznaniu (17)33. 
Ponadto RZGW w Krakowie w 2019 r. zawarł 16 umów na zasadach prawa 
pierwszeństwa, obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.

W okresie 2018 r. i I połowy 2019 r. organizowano też konkursy ofert na odda-
nie w użytkowanie obwodu rybackiego, na podstawie obowiązującego w tym 
czasie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przed-
miotowego konkursu. W tym trybie zawarto 19 umów, w tym najwięcej przez 
RZGW w Gdańsku (13)34. Konkursy zostały przeprowadzone zgodnie z zacho-
waniem obowiązujących przepisów, w tym art. 6d u.r.ś. i ww. rozporządzenia.

33 Pozostałe umowy w tym trybie zawarły RZGW: we Wrocławiu (3) i Gdańsku (2).
34 Pozostałe umowy w tym trybie zawarły RZGW: w Poznaniu (3) i Wrocławiu (3).

Oddanie w użytkowanie 
obwodu rybackiego
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Użytkownicy rybaccy zobowiązani byli do prowadzenia gospodarki rybackiej 
w oparciu o operat rybacki pozytywnie zaopiniowany przez upraw-
nioną jednostkę naukową oraz umowę zawartą z RZGW, której postano-
wienia (głównie w zakresie zarybień i połowów) powinny wynikać i być 
zgodne z wytycznymi wskazanymi w operacie rybackim. Badania kontrolne 
potwierdziły, że przeważająca większość użytkowników (zarówno, z któ-
rymi RZGW zawarły stosowne umowy w badanym okresie, jak i użytkujący 
wody Skarbu Państwa na podstawie wcześniej zawartych umów) wykazała 
się posiadaniem ważnych operatów rybackich, w oparciu o które określono 
w umowach m.in. obowiązujące limity zarybień i połowów. Co do zasady 
operaty te zostały pozytywnie zaopiniowane przez uprawnione do tego 
jednostki naukowe. Nieprawidłowości w tym zakresie przedstawiono 
w pkt 5.2.2.

Według stanu na koniec 2019 r., w Zarządach objętych kontrolą NIK obo-
wiązywały łącznie 773 umowy dotyczące korzystania z obwodów rybackich 
ustanowionych na wodach Skarbu Państwa, z tego 485 umów użytkowa-
nia zawartych przed 2018 r. (przez „stare” RZGW), 229 umów dzierżawy 
zawartych z Agencją Nieruchomości Rolnych i 59 umów zawartych przez 
RZGW po 1 stycznia 2018 r.

Umowy co do zasady zabezpieczały interesy Skarbu Państwa. Zawierały 
postanowienia w zakresie: zabezpieczenia ich należytego wykonania 
np. poprzez poddanie się egzekucji trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., ustano-
wienie hipoteki kaucyjnej na nieruchomości lub blokady środków pienięż-
nych na rachunku bankowym lub wystawienie weksla in blanco; możliwości 
odstąpienia lub wypowiedzenia umowy w wypadku naruszenia przez użyt-
kownika jego obowiązków określonych w umowie lub w przepisach prawa; 
naliczenia kar umownych w wypadku naruszenia przez użytkownika 
jego obowiązków.

W wyniku analizy umów35 stwierdzono pojedyncze przypadki niezabezpie-
czenia lub niepełnego zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa:

 − w dwóch umowach (RZGW w Gliwicach36) nie przewidziano żadnej for-
my zabezpieczenia roszczeń RZGW;

 − w jednej umowie (RZGW w Krakowie37,), nie przewidziano zabez-
pieczenia jej realizacji w postaci wymogu złożenia przez użytkowni-
ka oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji 
w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. obejmującego obowiązek zapłaty sumy 
pieniężnej w wysokości rocznych nakładów rzeczowo-finansowych, 
a także naliczenia kar umowy z tytułu niezłożenia tego zabezpieczenia;

 − w pięciu umowach (RZGW w Poznaniu38) nie ujęto postanowień 
dotyczących poddania się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. 
lub ustanowienia hipoteki kaucyjnej na nieruchomości lub blokady 

35 W każdym z kontrolowanych RZGW zbadano próbę 20 umów.
36 Jedna zawarta w 2006 r. i jedna zawarta w 2014r. (przejęta od RZGW we Wrocławiu, w związku 

ze zmianami właściwości terytorialnej poszczególnych Zarządów, obowiązującymi od 1 stycznia 
2018 r.).

37 Z 2009 r.
38 Z lat 1993–2013.

Operat rybacki

Umowy użytkowania 
i dzierżawy obwodów 

rybackich i jezior
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środków pieniężnych na rachunku bankowym lub wystawienia weksla 
in blanco, a w jednej z ww. umów39 – także postanowień dotyczących 
kar umownych;

 − w przypadku dwóch umów (RZGW w Gdańsku40) użytkownicy nie byli 
zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umo-
wy na rzecz ww. RZGW. W przypadku kolejnej umowy zabezpieczenie 
w formie polisy ubezpieczeniowej wygasło41, a innym przypadku użyt-
kownik nie wniósł stosownego zabezpieczenia42, pomimo takiego obo-
wiązku określonego w aneksie do umowy. Ponadto umowy zawierane 
przez RZGW w Gdańsku nie przewidywały kar umownych w przypadku 
niewykonywania przez użytkownika jego obowiązków lub odstąpienia 
bądź rozwiązania umowy, z wyjątkiem sytuacji bezumownego korzysta-
nia z obwodu rybackiego po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy.

Z tytułu zawartych umów kontrolowane RZGW osiągnęły przychody  
w łącznej wysokości 2894,1 tys. zł 2018 r. i 3455,4 tys. zł w 2019 r.

5.2.2. Nadzór nad prawidłowością gospodarki rybackiej 
prowadzonej w obwodach oddanych do użytkowania

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Zarządy nierzetelnie sprawowały nadzór 
nad użytkownikami rybackimi w zakresie realizacji obowiązków wynika-
jących z zawartych umów, do czego były zobowiązane, jako strona odda-
jąca w użytkowanie mienie Skarbu Państwa w postaci obwodów rybackich.

W przypadku dwóch użytkowników przeprowadzona przez NIK kontrola 
wykazała nieprawidłowości dotyczące operatów rybackich. Nieprawidło-
wości tych Zarządy nie zidentyfikowały w ramach sprawowanego nadzoru.
I tak, użytkownik obwodów rybackich nadzorowanych przez RZGW w Kra-
kowie43 skorygował sześć operatów m.in. w zakresie minimalnych wielko-
ści zarybienia, bez zaopiniowania tych zmian przez uprawnioną jednostkę. 
W oparciu o powyższe operaty RZGW w Krakowie w 2015 r. zawarł aneksy 
do umów44, sankcjonujące te zmiany.
Z kolei użytkownik obwodów RZGW w Gdańsku45, w trakcie obowiązywa-
nia dwóch umów, opracował nowe operaty (w związku z upływem okresu 
10-letniej ważności starych), uzyskał dla nich stosowne opinie oraz przed-
łożył je w RZGW. Zarząd ten nie zweryfikował jednak przedłożonych ope-
ratów i – z uwagi na znaczące zmiany w stosunku do poprzedniego operatu 
– nie wprowadził stosownych zmian do obowiązujących umów.

Stwierdzono także, że RZGW w Gdańsku w ogóle nie przeprowadzał  
analizy ważności operatów, które co do zasady powinny stanowić załącz-
niki do umów użytkowania obwodów rybackich. W ocenie Izby, skutkiem 
powyższego mogły wystąpić rozbieżności pomiędzy treścią umów a posta-
nowieniami nowo opracowanych i pozytywnie zaopiniowanych operatów.

39 Z 1994 r.
40 Umowy zawarte z Agencją Nieruchomości Rolnych.
41 Umowa z 2004 r.
42 Umowa z 2004r.
43 Okręg PZW w Krakowie.
44 Aneksowane umowy obowiązywały w kontrolowanym okresie.
45 Spółdzielnia Rybołówstwa i Przetwórstwa „Troć” w Tczewie.

Przychody z tytułu 
użytkowania i dzierżawy 
obwodów rybackich i jezior

Ważność  
operatów rybackich
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Pomimo, że Zarządy w umowach zobowiązywały użytkowników do powia-
damiania ich o planowanych terminach zarybień, to jednak tylko w nie-
znacznym stopniu nadzorowały ten proces. Najlepiej w tym obszarze 
wypada RZGW w Poznaniu, który w latach 2018 i 2019 przeprowadził 
odpowiednio: 268 i 290 kontroli zarybień, co i tak stanowiło mniej niż 
połowę zgłoszonych zarybień (odpowiednio: 43,3% i 48,3%). Znaczący pro-
gres w tym obszarze osiągnął RZGW we Wrocławiu, który w 2018 r. prze-
prowadził jedynie 16 kontroli w tym zakresie (7,6% ogółu zgłoszonych 
zarybień), a – w 2019 r. już 99 (60,4%). Takie zwiększenie liczby kontroli 
było wynikiem odpowiedniego przeszkolenia i zaangażowania 12 pracow-
ników zarządów zlewni. We wskazanych latach wzrosty kontroli zarybień 
odnotowały też Zarządy w Gdańsku i Krakowie, jednak w żadnym przy-
padku kontrole te nie przekroczyły progu 40% ogółu zgłoszonych zarybień. 
I tak, liczba kontroli przeprowadzonych przez RZGW w Gdańsku w bada-
nych latach wyniosła: 55 (4,7%) i 288 (26,3%), a w RZGW w Krakowie: 
70 (20,7%) i 121 (38,3%). Najmniej, bo tylko 11 kontroli zarybień (sześć 
w 2018 r. i 5 w 2019 r.) przeprowadził RZGW w Gliwicach.
Należy zaznaczyć, że użytkownicy nie zawsze wywiązywali się z obowiązku 
zgłoszenia planowanych zarybień lub dokonywali zgłoszeń w terminach 
krótszych niż określone w umowach, a Zarządy nie podejmowały żad-
nych działań mobilizujących w tym zakresie. Przykładowo, na 69 zgłoszeń  
dotyczących 20 badanych umów RZGW w Gdańsku, tylko w czterech  
przypadkach zgłoszenia dokonano w wymaganym terminie.

Zarządy w Gliwicach, Poznaniu i Wrocławiu, poza ww. kontrolami zary-
bień, nie przeprowadzały kontroli u użytkowników obwodów rybackich 
w zakresie realizacji postanowień zawartych z nimi umów, w tym przede 
wszystkim w celu sprawdzenia racjonalności prowadzonej gospodarki 
rybackiej, tj. realizacji założeń wynikających z operatów rybackich i ww. 
umów. W przypadku RZGW w Gdańsku, kontrole takie były prowadzone, 
jednak w bardzo ograniczonym stopniu. W 2018 r. przeprowadzono kon-
trole w siedmiu obwodach i 12 w 2019 r., co stanowiło odpowiednio 1,28% 
i 2,19% łącznej liczby użytkowanych obwodów (549).
Wyjątek stanowi RZGW w Krakowie, który corocznie przeprowadzał kon-
trole u wszystkich użytkowników, obejmujące każdorazowo działalność 
rybacką w pełnych trzyletnich okresach rozliczeniowych.

W przypadku czterech użytkowników rybackich, którzy nie zrealizowali 
zadeklarowanych nakładów rzeczowo-finansowych na zarybianie, RZGW 
w Krakowie, nie dochodził kar umownych zastrzeżonych na wypadek nie-
wykonania ww. zobowiązania, w łącznej wysokości 41 462,59 zł.

RZGW w Krakowie nie przeprowadzał też kontroli użytkowników rybackich 
pod kątem utrzymania w należytym stanie stanowisk wędkarskich, w tym 
w zakresie utrzymania porządku i czystości, pomimo iż takie obowiązki 
zostały nałożone na użytkowników w zawartych umowach.

Dyrektorzy RZGW zaniechania w zakresie nadzoru i kontroli, w tym kon-
troli zarybień tłumaczyli brakami kompetentnych i przeszkolonych kadr 
w kierowanych przez nich jednostkach. W odniesieniu do kontroli okreso-
wych racjonalności gospodarki rybackiej wyrażali ponadto przekonanie, 

Kontrole zarybień

Kontrole okresowe 
przeprowadzane 
u użytkowników 

obwodów rybackich

Niedochodzenie kar 
zastrzeżonych w umowach
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że są zwolnieni z ich przeprowadzania z uwagi na art. 6 ust. 2a u.r.ś.,  
stanowiący, że to marszałek województwa dokonuje oceny wypełniania  
przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej 
gospodarki rybackiej.

NIK wskazuje, że dyrektorzy RZGW – zgodnie z art. 6d u.r.ś. – zobowiązani 
są do oddania w użytkowanie obwodu rybackiego i upoważnieni do zawar-
cia stosownych umów w tym zakresie. Jako strona umowy przekazująca 
obwody rybackie w użytkowanie powinni więc rzetelnie nadzorować jej 
realizację, zwłaszcza w zakresie zgodności prowadzonej gospodarki rybac-
kiej z postanowieniami umowy i załączonych do niej dokumentów, w tym 
operatu rybackiego.

Co do zasady Zarządy prawidłowo naliczały opłaty z tytułu użytkowania 
obwodów rybackich, zgodnie z terminami i kwotami określonymi w umo-
wach użytkowania i dzierżawy.

Na próbie 30 faktur dotyczących opłat za użytkownie w badanym okre-
sie 15 obwodów rybackich RZGW w Gliwicach stwierdzono, że niezgodnie 
z postanowieniami umów wskazywano termin zapłaty. Ponadto w 2018 r. 
w przypadku dwóch nieuregulowanych faktur, Zarząd ten skierował 
wezwania do zapłaty dopiero po ok. siedmiu miesiącach od upływu ter-
minu zapłaty. Wystąpiły też błędy polegające na wystawianiu dwukrotnie 
faktury za użytkowanie danego obwodu rybackiego, przy jednoczesnym 
braku faktury w odniesieniu do innego obwodu oraz przypadki wskazy-
wania w fakturach niewłaściwego obwodu, czy też błędnego określenia 
umowy, której dotyczyła faktura.
Na próbie 20 umów użytkowania obwodów rybackich zawartych przez 
RZGW w Poznaniu, stwierdzono, że Zarząd ten nie wystawił faktur z tytułu 
użytkowania dwóch obwodów w 2018 r. na łączną kwotę 0,6 tys. zł. W trak-
cie kontroli NIK, w wyniku wystawienia przedmiotowych faktur należności 
Skarbu Państwa zostały uregulowane. W 2019 r. RZGW w Poznaniu zawyżył 
natomiast o 3,3 tys. zł. wartość faktury z tytułu dzierżawy dwóch obwodów.

RZGW w Gdańsku przez ponad osiem miesięcy nie wydał opinii w sprawie 
zwolnienia przez Marszałka Województwa Pomorskiego z obowiązku pro-
wadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na jeziorze Cheb i nie zawia-
damiał Marszałka w tym czasie o jej niezałatwieniu ze wskazaniem przy-
czyn oraz nowego terminu załatwienia sprawy, czym naruszono art. 36 § 1 
w związku z art. 106 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego46.

Z kolei RZGW we Wrocławiu przekazał Ministrowi Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej nierzetelne informacje w zakresie wysokości osią-
gniętych w 2018 r. przychodów z tytułu oddania w użytkowanie obwodów 
rybackich. Podano wyłącznie przychody z tytułu opłaty rocznej za użyt-
kowanie obwodów rybackich (280,9 tys. zł brutto), natomiast nie podano 
przychodów z tytułu czynszu dzierżawnego za prawo do rybackiego  
korzystania z jezior (116,4 zł brutto).

46 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 256 ze zm.).
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5.2.3. Obwody rybackie nieoddane w użytkowanie
W każdym z objętych kontrolą RZGW znajdowały się obwody rybackie nie-
oddane w użytkowanie. Według stanu na koniec 2019 r. RZGW w Gdań-
sku spośród łącznej liczby 603 obwodów dysponował 54 obwodami nieod-
danymi w użytkowanie (8,96%), RZGW w Poznaniu – 46 z 267 (17,22%), 
RZGW we Wrocławiu – trzema ze 123 (2,44%), RZGW w Krakowie – dwoma 
z 52 (3,85%), natomiast RZGW w Gliwicach jednym spośród 30 (3,33%). 
Obwody nieoddane w użytkowanie przez RZGW w Gdańsku i Poznaniu 
na ogół posiadały mniejszą powierzchnię w stosunku do pozostałych.  
Odsetek powierzchni tych obwodów wynosił odpowiednio: 2,7% i 1,74%.

Jedynie RZGW w Krakowie prowadził samodzielnie gospodarkę rybacką 
w obwodach nieoddanych w użytkowanie. W pozostałych przypadkach 
brak prowadzenia takiej działalności wynikał m.in. ze zwolnienia z obo-
wiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej47, jak i z zaniechania.

Dyrektorzy RZGW, wyjaśniając przyczyny zaniechania powadzenia gospo-
darki rybackiej w obwodach nieoddanych w użytkowanie podawali m.in., 
że działalność taka wymaga znacznych nakładów finansowych oraz odpo-
wiednich kadr i wyposażenia, którymi Zarządy nie dysponowały. Powo-
ływali się na brak możliwości przeprowadzania konkursów w sprawie  
oddania obwodów w użytkowanie, spowodowany niewydaniem przez  
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozporządzenia 
wykonawczego w tej sprawie. Wskazywali również, że obwody nieod-
dane w użytkowanie często były nieprzydatne do prowadzenia gospo-
darki rybackiej m.in. ze względu na ich niewielką powierzchnię, stan wód, 
czy też trudności z dojazdem do obwodu, w związku z czym, na ogłoszone  
w okresie wcześniejszym konkursy nie wpływały żadne oferty.

W wystąpieniach pokontrolnych NIK zwracała uwagę dyrektorom RZGW, 
że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6 ust. 1 u.r.ś. prowadzenie gospo-
darki rybackiej w obwodach nieoddanych w użytkowanie było ich obowiąz-
kiem. Natomiast w przypadku obwodów, dla których brak było uzasadnie-
nia do prowadzenia takiej gospodarki, powinni oni wystąpić do marszałka 
właściwego województwa w sprawie wydania decyzji zwalniającej na czas 
określony od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub 
uznania zbiornika za czasowo nieprzydatny do prowadzenia takiej gospo-
darki (art. 6 ust. 3 u.r.ś.), ewentualnie – w uzasadnionych przypadkach 
– wystąpić do wojewody o zniesienie takiego obwodu rybackiego (ar. 15 
ust. 1 u.r.ś.).

RZGW w Krakowie nie oddał w użytkowanie dwóch obwodów rybackich, 
tj. zbiornika Dobczyce na rzece Raba48 i zbiornika Świnna Poręba na rzece 
Skawa49. W obu obwodach Zarząd ten prowadził samodzielnie gospodarkę 
rybacką w oparciu o zarybianie i odłowy gospodarcze, przy czym w przy-
padku drugiego ze zbiorników zezwolono także na amatorski połów ryb.

47 Dotyczy ośmiu obwodów nadzorowanych przez RZGW w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.
48 O powierzchni zasadniczego obwodu 976,1 ha.
49 O powierzchni zasadniczego obwodu 841,1 ha i uzupełniającego 26,55 ha.
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Dla obu ww. obwodów RZGW zapewnił sporządzenie operatów rybac-
kich, ważnych w badanym okresie i uzyskał dla nich pozytywne opinie jed-
nostki uprawnionej, tj. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
Operaty te zakładały trzyletnie okresy rozliczeniowe zarybień i odłowów, 
co w zasadniczy sposób ułatwiało prowadzenie gospodarki rybackiej. Przy-
kładowo niedokonanie zarybienia danym gatunkiem w pełnym wymaga-
nym zakresie w jednym roku można było uzupełnić w roku następnym, 
przy zachowaniu średniorocznych wartości zarybień w okresie trzech lat, 
zgodnych z wartościami rocznymi wskazanymi w operacie rybackim.

RZGW dokumentował prowadzoną gospodarkę rybacką protokołami zary-
bień i połowów, prowadził księgę gospodarczą i zestawienia roczne, zaś 
w obrębach hodowlanych – księgę stawową, w sposób zgodny z wymogami 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospo-
darki rybackiej50.

Nie uniknięto jednak błędów typowych dla zewnętrznych użytkowników 
obwodów rybackich, w tym przede wszystkim niezgodności realizowanych 
zarybień i połowów z operatem rybackim, co stanowiło naruszenie racjo-
nalnej gospodarki rybackiej, o której mowa w art. 6 ust. 2 u.r.ś. W przy-
padku zbiornika Dobczyce przekraczano limity połowów51, dokonywano 
odłowów gatunków niewykazanych w operacie52 oraz odłowów ryb śred-
niej wielkości, pomimo że operat dopuszczał możliwość odłowu wyłącz-
nie osobników dużych i bardzo dużych53. Zarybień dokonywano w niewła-
ściwych miejscach oraz w nieodpowiednich ilościach (zarówno niższych,  
jak i przewyższających wartości określone w operacie).

Z tytułu prowadzenia gospodarki rybackiej w dwóch obwodach nieod-
danych w użytkowanie, RZGW w Krakowie poniósł stratę w wysoko-
ści 446,2 tys. zł w 2018 r. i 319 tys. zł w 2019 r.54, z tego strata w przy-
padku obwodu zbiornika Dobczyce wyniosła odpowiednio: 481,8 tys. zł  
i 385 tys. zł, natomiast w przypadku obwodu zbiornika Świnna Poręba  
osiągnięto nieznaczny zysk w wysokości: 35,6 tys. zł i 66 tys. zł.

50 Dz. U. poz. 326.
51 Największe przekroczenia dotyczyły połowów szczupaka. W latach 2018 i 2019 połowy wyniosły 

odpowiednio 468% i 208% limitu określonego w operacie rybackim.
52 Dotyczy odłowów bolenia, miętusa i suma w latach 2016–2019 w łącznej ilości 3093 kg 

(uwzględniono dwa 3-letnie okresy rozliczeniowe zarybień 2016–2018 i 2017–2019).
53 Dotyczy odłowów szczupaka i sandacza w łącznej ilości 1.955 kg w ww. latach.
54 W latach 2018 i 2019 koszty tej działalności wyniosły odpowiednio: 623,1 tys. zł i 596,4 tys. zł, 

a przychody: 176,9 tys. zł i 277,4 tys. zł.
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W obwodach użytkowanych przez RZGW w Krakowie było ustanowionych 
łącznie sześć obrębów hodowlanych i dwa ochronne55.

Zdjęcie nr 3 
Obręby hodowlane ustanowione w obwodach zbiorników Dobczyce i Świnna Poręba,  
wraz z infrastrukturą.

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Obręby te były oznakowane, jednak oznakowanie to nie w każdym przy-
padku spełniało normy określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków 
chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie56. Ponadto 
nie wszystkie dostępne miejsca obrębów zostały widocznie oznakowane, 
co stwarzało możliwość dokonywania połowów wędkarskich przez osoby 
nieświadome ograniczeń wynikających z ustanowienia tych obwodów. 
Nie dokonano oznaczeń obrębów ochronnych i hodowlanych zbiornika 
Dobczyce od strony lądu, w tym w szczególności w miejscach dróg dojaz-
dowych oraz części obrębu hodowlanego zbiornika Świnna Poręba (przy 
drodze dojazdowej do rzeki).

RZGW w Krakowie nie dochował terminu sporządzenia sprawozdana 
z realizacji decyzji z 31 stycznia 2019 r. wydanej przez Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego dotyczącej zezwolenia na połów ryb przy użyciu 
agregatu prądotwórczego oraz sieciowych narzędzi rybackich o wymia-
rach ochronnych, w okresie ochronnym i w odległości mniejszej niż  
50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę w obwo-
dzie rybackim zbiornika Świnna Poręba. Zostało ono sporządzone 5 lutego 
2020 r., w sytuacji gdy zgodnie z ww. decyzją powinno zostać przesłane 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do końca  
stycznia 2020 r.

55 Pięć obrębów hodowlanych i dwa ochronne na zbiorniku Dobczyce oraz jeden obwód hodowlany 
na zbiorniku Świnna Poręba.

56 Dz. U. z 2018 r., poz. 2003.
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5.3. Korzystanie z obwodów rybackich przez zewnętrznych 
użytkowników

NIK skontrolowała 10 podmiotów, które korzystały z obwodów rybackich 
nadzorowanych przez dyrektorów objętych kontrolą RZGW, w tym pięć 
okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego57 i pięciu przedsiębiorców58. 
Korzystali oni z 64 obwodów rybackich i jezior o łącznej powierzchni 
12.704,8 tys. ha, na podstawie 59 umów użytkowania zawartych z RZGW59 
(w tym 57 przed 1 stycznia 2018 r. i dwie po tej dacie), umowy dzierżawy 
zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych60 oraz umowy dzierżawy z Pań-
stwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe61.

Infografika nr 7 
Obwody rybackie użytkowane przez skontrolowane podmioty

WODOCIĄGI KATOWICE – 1

OKRĘG PZW W TARNOWIE – 10

LIWA SP. Z O.O.
W RODOWIE – 2

SPÓŁDZIELNIA „TROĆ”
W TCZEWIE – 2

PRZEDSIĘBIORSTWO AP
W TYCHACH – 1

KKRĘG PZW W KRAKOWIE – 8

OKRĘG PZW W WAŁBRZYCHU
– 8

„RYBAK" SP. Z O.O.
W NOWEJ WSI ZBĄSKIEJ

– 14

OKRĘG PZW W KONINIE – 8

OKRĘG PZW W LEGNICY – 10

Źródło: dane z kontroli NIK.

57 W Krakowie, Tarnowie, Koninie, Legnicy i Wałbrzychu.
58 Gospodarstwo Rybackie Liwa Sp. z o.o. w Rodowie, Spółdzielnia Rybołówstwa i Przetwórstwa 

Troć w Tczewie, Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AP w Tychach, Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach, Wielkopolski Ośrodek Wędkarski „Rybak” 
Sp. z o.o. w Nowej Wsi Zbąskiej.

59 59 obwodów rybackich.
60 4 obwody rybackie. Umowa zawarta z Okręgiem PZW w Koninie.
61 Jezioro Słowikowo Degnera. Umowa zawarta z Okręgiem PZW w Koninie.
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Infografika nr 8 
Powierzchnia obwodów rybackich w skontrolowanych podmiotach

WODOCIĄGI KATOWICE – 1 701,0 ha

OKRĘG PZW W TARNOWIE
– 2 144,8 ha

LIWA SP. Z O.O.
W RODOWIE – 864,7 ha

SPÓŁDZIELNIA „TROĆ”
W TCZEWIE – 233,4 ha

PRZEDSIĘBIORSTWO AP
W TYCHACH – 111,5 ha

KKRĘG PZW
W KRAKOWIE

– 865,9 ha

OKRĘG PZW
W WAŁBRZYCHU

– 976,4 ha

„RYBAK" SP. Z O.O.
W NOWEJ WSI ZBĄSKIEJ

– 1 790,5 ha
OKRĘG PZW W KONINIE
– 2 382,6 ha

OKRĘG PZW W LEGNICY
– 1 634,0 ha

Źródło: dane z kontroli NIK.

Użytkownicy obwodów rybackich prowadzili gospodarkę rybacką w opar-
ciu o ważne operaty rybackie, pozytywnie zaopiniowane przez uprawnione 
jednostki naukowe.

Wystąpił jeden przypadek prowadzenia gospodarki rybackiej w opar-
ciu o niezaopiniowaną zmianę operatu. Oddział PZW w Krakowie doko-
nał zmian w sześciu operatach, głównie w zakresie minimalnych wielkości 
zarybienia, nie wystąpił jednak do uprawnionej jednostki o zaopiniowa-
nie takich zmian. Pomimo tego, RZGW w Krakowie w oparciu o zmienione 
i niezaopiniowane operaty zawarł aneksy do sześciu umów użytkowania  
obwodów rybackich, sankcjonujące te zmiany.

Umowy zawarte w sprawie rybackiego korzystania z wód Skarbu Pań-
stwa przewidywały różne formy zabezpieczenia ich wykonania. Analiza 
36 umów wykazała, że było to głównie zabezpieczenie w formie weksla 
in blanco w wysokości równej sumie rocznej opłaty za użytkowanie i/lub 
nakładów na zarybianie. Inne formy to oświadczenie w formie aktu nota-
rialnego o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c.,  
czy też blokada środków na rachunku bankowym.

Zabezpieczenia takiego nie określono w pięciu z ww. umów, z tego 
czterech zawartych przez Wielkopolski Ośrodek Wędkarski „Rybak”  
sp. z o.o. w Nowej Wsi Zbąskiej i jednej przez Okręg PZW w Koninie. Umowy 
te zostały zawarte w latach 2010–2015.

Obwiązek posiadania  
ważnego operatu  

rybackiego

Zabezpieczenie 
należytego 

wykonania umowy. 
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Wystąpił również przypadek niewywiązania się przez użytkownika z obo-
wiązku wniesienia zabezpieczenia. Spółdzielnia Rybołówstwa i Przetwór-
stwa „Troć” w Tczewie, na podstawie aneksu z 2013 r. do umowy z roku 
2004, została zobowiązana do wniesienia zabezpieczenia w wybranej 
przez siebie formie, w wysokości odpowiadającej sumie rocznych nakła-
dów na zarybianie i rocznej opłaty za użytkowanie obwodu w łącznej kwo-
cie 89,5 tys. zł, czego jednak nie uczyniła. Zabezpieczenie złożone w dacie 
zawarcia umowy wygasło w 2005 r.

Z tytułu użytkowania i dzierżawy obwodów rybackich użytkownicy wnie-
śli do RZGW opłaty zgodne z zawartymi umowami i wystawionymi faktu-
rami, w łącznej wysokości 151,1 tys. zł w 2018 r. i 154,6 tys. zł w 2019 r. 
Z wyjątkiem jednego przypadku62, opłaty zostały wniesione w terminach 
określonych w umowach.

Kontrolowani użytkownicy prowadzili gospodarkę rybacką w oparciu 
o operaty rybackie i zawarte umowy. Odnotowano jednak odstępstwa 
od wyznaczonych limitów i terminów zarybień.

W przypadku dwóch z czterech objętych szczegółowym badaniem obwo-
dów użytkowanych przez Wielkopolski Ośrodek Wędkarski „Rybak”  
sp. z o.o. w Nowej Wsi Zbąskiej, dokonano zarybienia z inną częstotliwością 
niż to określały operaty rybackie. Zgodnie z umowami użytkowania tych 
obwodów, Ośrodek był zobowiązany do prowadzenia racjonalnej gospo-
darki rybackiej, polegającej na wykorzystaniu produkcyjnych możliwości 
wód, m.in. zgodnie z operatem rybackim. W operatach zapisano natomiast, 
że zarybienia należy przeprowadzać corocznie, w trzyletnim okresie roz-
liczeniowym, z zachowaniem średniorocznej dawki o równowartości 
zaoferowanej dla poszczególnych gatunków. Spółka dokonała natomiast  
zarybienia w zaoferowanej dla poszczególnych gatunków ilości, jed-
nakże nie realizowano tego corocznie w okresie trzech lat (2017–2019),  
lecz jednorazowo w 2018 r. Na nieprawidłowość takiej praktyki wskazał 
Marszałek Województwa Lubuskiego w wydanej 5 września 2019 r. ocenie  
wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej 
przez ww. Ośrodek. Koncepcję tę podzielił także przewodnicy zespołu  
ds. opiniowania operatów rybackich w Zachodniopomorskim Uniwersyte-
cie Technologicznym w Szczecinie w informacji udzielonej na podstawie 
art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, który wskazał, że: „nie należy podchodzić 
pozytywnie do działań rybackich użytkowników wód, którzy z premedy-
tacją zarybiać będą tylko w ostatnim roku trzyletniego okresu. Wówczas, 
w niektórych przypadkach może dojść do zbytniego zagęszczenia obsady 
ryb w obwodzie rybackim, co nie jest korzystne dla ekosystemów wodnych”.

Natomiast Gospodarstwo Rybackie Liwa Sp. z o.o. w Rodowie, w latach 
2018–2019, w jednym z obwodów ogóle nie dokonywano zarybień sie-
lawą, deklarując ich przeprowadzenie dopiero w 2020 r. W innym obwodzie  
przekroczono z kolei limit średniorocznej dawki zarybieniowej lina  
w trzyletnim cyklu rozliczeniowym.

62 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach w 2018 r. wniosło opłatę 
z dwudniowym opóźnieniem.
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i umowach użytkowania 
obwodów rybackich 
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W latach 2018–2019 odnotowano także rozbieżności w wielkości zary-
bień realizowanych przez Okręg PZW Legnica w trzech obwodach objętych 
szczegółową analizą. Rocznie dokonywano zarybień dziewięcioma gatun-
kami w ilościach zarówno mniejszych, jak i przewyższających limity okre-
ślone w operatach rybackich i zawartych umowach. Prezes Okręgu zadekla-
rował, że wskazane niedobory lub nadwyżki zostaną wyrównane w roku 
2020 (ostatnim z trzyletniego cyklu rozliczeniowego zarybień).

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach w 2019 r., 
w użytkowanym obwodzie przekroczyło natomiast limity połowowe.

Wszystkie skontrolowane jednostki zezwalały odpłatnie na prowadzenie 
amatorskich połowów (wędkarskich). Sześć jednostek prowadziło ponadto 
połowy gospodarcze. Połowy prowadzone były poza okresami ochronnymi 
lub w kilku przypadkach w takich okresach, na podstawie prawomocnych 
decyzji marszałków województw zezwalających na odstępstwa od zakazu 
połowów.

Użytkownicy obwodów rybackich w wyjaśnieniach zwracali uwagę na trud-
ności w zwymiarowaniu amatorskiego połowu ryb. Zgodnie z art. 7 ust. 2a 
u.r.ś., zezwolenie na taki połów, wydane przez uprawnionego do rybactwa, 
może wprowadzać warunek rejestrowania połowów, a w przypadku wpro-
wadzenia tego warunku – określać sposób prowadzenia tego rejestru.

Dziewięciu użytkowników skorzystało z tego prawa, zobowiązując węd-
karzy do prowadzenia stosownych rejestrów. Rejestrowania amatorskiego 
połowu ryb nie wymagało Gospodarstwo Rybackie Liwa Sp. z o.o. w Rodo-
wie63. Spółdzielnia Rybołówstwa i Przetwórstwa „Troć” w Tczewie64 prze-
kazywała wędkarzom rejestry do wypełniania, jednak nie wprowadziła for-
malnie takiego obowiązku poprzez stosowną adnotację w zezwoleniach 
na amatorski połów ryb, tłumacząc to ograniczonym miejscem na blankiecie 
zezwolenia. Z kolei Wielkopolski Ośrodek Wędkarski Rybak Sp. z o.o. w Nowej 
Wsi Zbąskiej65 w żadnym przypadku nie otrzymał wypełnionych rejestrów, 
pomimo załączania ich druków do pozwoleń na amatorski połów ryb.

Pozyskiwanie wypełnionych rejestrów w praktyce odbywało się w ten 
sposób, że występując np. o zezwolenie roczne, wędkarze zwracali reje-
stry za rok poprzedni. Użytkownicy obwodów rybackich nie mieli możli-
wości skutecznego wyegzekwowania zwrotów wypełnionych rejestrów, 
czy też zastosowania jakichkolwiek sankcji w przypadku ich niezwróce-
nia, w tym np. poprzez odmowę wydania zezwolenia na amatorski połów 
ryb na kolejny okres. Tzw. „zwracalność” rejestrów była więc niepełna 
i bardzo zróżnicowana. Wynosiła od 0%66 do ok. 85%67, a przeważnie  
ok. 50–70%. Użytkownicy, którzy nie wprowadzili obowiązku rejestrowania  
amatorskich połowów albo nie otrzymywali zwrotu wypełnionych  

63 Użytkownik dwóch obwodów rybackich na podstawie umów zawartych z RZGW w Gdańsku.
64 Użytkownik dwóch obwodów rybackich na podstawie umów zawartych z RZGW w Gdańsku.
65 Użytkownik 14 obwodów rybackich na podstawie umów zawartych z RZGW w Poznaniu.
66 Brak zwróconych rejestrów odnotowała Spółdzielnia Rybołówstwa i Przetwórstwa „Troć” 

w Tczewie,
67 Okręg PZW w Wałbrzychu odnotował „zwracalność” rejestrów na poziomie 80% w 2018 r. i 85% 

w 2019 r.

Brak możliwości 
dokładnego  

zwymiarowania 
amatorskiego  

połowu ryb
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rejestrów lub liczba zwróconych rejestrów była relatywnie niska w sto-
sunku do wydanych zezwoleń zmuszeni byli do szacunkowego określania 
wielkości połowów wędkarskich w danym roku, np. poprzez mnożnik czę-
ściowo zwróconych rejestrów lub w oparciu o kontrole wędkarzy.

Użytkownicy rybaccy mieli też ograniczoną możliwość wpływania 
na tzw. presję wędkarską. W rezultacie odnotowywano przekroczenia 
w tym zakresie, również w odniesieniu do limitów połowowych.

Taka sytuacja wystąpiła w 2019 r. obwodzie rybackim zbiornika Goczał-
kowice, użytkowanym przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
SA w Katowicach, gdzie łączne połowy (gospodarcze i amatorskie) zostały 
przekroczone o 8.5 tony (tj. o 24%), pomimo że coroczne połowy gospo-
darcze kształtowały się na stałym poziomie ok. 13 ton (37% wyznaczonego 
limitu). Kontrolowana jednostka wyjaśniała tę sytuację brakiem wpływu 
na wielkość amatorskiego połowu ryb wynikającym z tego, że wędkarze 
zobowiązani byli do przestrzegania dobowych limitów połowowych (ilo-
ściowych lub wagowych), a nie rocznych wagowych. Jednostka podjęła dzia-
łania zaradcze na 2020 r., poprzez ograniczenie limitów połowowych dla 
wędkarzy oraz planowane zmniejszenie liczby wydawanych zezwoleń.

Z kolei w PZW w Legnicy odnotowano znaczne przekroczenie limitów liczby 
wędkarzy i dni wędkarskich, w jednym przypadku nawet o ponad 1000%68. 
Nie wpłynęło to jednak na przekroczenie ustalonych limitów połowowych 
dla poszczególnych gatunków ryb.

W sprawie poprawienia skuteczności określania ilości amatorskiego 
połowu ryb, które zapewniałyby nieprzekraczanie limitów połowowych, 
określonych w operatach rybackich i umowach użytkowania obwodów 
rybackich, Prezes Wód Polskich wskazał następujące, możliwe do zastoso-
wania działania:

 − prowadzenie rejestrów amatorskiego połowu ryb przez wędkarzy 
i szczegółowa analiza tych rejestrów przez użytkownika rybackiego,

 − regulowanie w oparciu o powyższe dane liczby wędkarzy poławiają-
cych w danym obwodzie rybackim,

 − wprowadzanie dodatkowych działań ochronnych w postaci podwyż-
szenia wymiarów ochronnych, czy dodatkowych okresów ochronnych 
dla ryb szczególnie docenianych przez wędkarzy,

 − wyłączanie niektórych stref obwodów – szczególnie cennych dla ichtio-
fauny – z amatorskiego połowu ryb,

w połączeniu z intensyfikacją kontroli rejestrów i faktycznych połowów 
przez Państwową oraz Społeczną Straż Rybacką.
Prezes Wód wskazał również, iż w jego ocenie istotne byłyby również dzia-
łania użytkowników rybackich w postaci bardziej konkurencyjnych cenni-
ków dla wędkarzy rzetelnie prowadzących rejestry połowów, czy dodat-
kowych metod ułatwiających przekazywanie przedmiotowych danych 
(e-mail; strona internetowa; aplikacja) oraz działania edukacyjne podno- 
szące świadomość wędkarzy w zakresie konieczności prowadzenia  

68 Dot. obwodu rybackiego rzeki Rudna w 2018 r. Przekroczenie o 179 wędkarzy (1153%) 
oraz o 1786 dni (1552%).
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przedmiotowych rejestrów, co pomogłoby zoptymalizować prowa-
dzoną gospodarkę rybacką i wzrost ilości zasobów szczególnie cennych  
wędkarsko gatunków ryb.
Jednym z wymogów określonych w umowach użytkowania obwodów 
rybackich było powiadamianie RZGW o planowanych terminach zarybień 
i połowów. Możliwość uczestnictwa w tych procesach stanowiła element 
nadzoru sprawowanego przez RZGW nad użytkownikami obwodów rybac-
kich. W przedstawionych poniżej przypadkach nie wywiązywali się oni  
jednak z tego obowiązku lub realizowali go z opóźnieniem.
Spółdzielnia Rybołówstwa i Przetwórstwa „Troć” w Tczewie zobowiązana 
była do zawiadamiania RZGW w Gdańsku o planowanych zarybieniach 
z 14-dniowym wyprzedzeniem. W każdym przypadku z dziewięciu pla-
nowanych w latach 2018–2019 zarybień zawiadomienia dokonała jednak 
z opóźnieniem wynoszącym od 7 do 13 dni.
Umownego terminu zawiadomienia o planowanym zarybieniu nie docho-
wało Gospodarstwo Rybackie Liwa Sp. z o.o. w Rodowie w przypadku 
jednego z 16 zarybień. W ogóle natomiast nie wywiązywało się z obo-
wiązku informowania o pięciu połowach dokonanych w badanym okresie. 
Umowy przewidywały informowanie RZGW w Gdańsku z siedmiodniowym  
wyprzedzeniem, zarówno w przypadku zarybień, jak i połowów.
Okręg PZW w Krakowie w trzech przypadkach na 25 zarybień przeprowa-
dzonych w badanym okresie, nie dochował terminu poinformowania RZGW  
w Krakowie z wynikającym z umów trzy – i siedmiodniowym wyprzedzeniem.
PZW w Koninie powiadamiał RZGW w Poznaniu o planowanych 32 termi-
nach 61 zarybień w obowiązujących terminach (tj. z siedmio – i 14-dnio-
wym wyprzedzeniem), natomiast w ogóle nie wywiązywał się z obowiązku 
powiadamiania o połowach.
Wielkopolski Ośrodek Wędkarski „Rybak” sp. z o.o. w Nowej Wsi Zbąskiej 
w badanej próbie czterech z 14 obwodów rybackich nie dotrzymał siedmio-
dniowego terminu powiadomienia RZGW w Poznaniu o zarybaniach w tych 
obwodach. W innym przypadku przesłane powiadomienie nie zawierało 
wymaganych umową elementów69.
Również Okręg PZW w Legnicy w trzech przypadkach (na 71 zbadanych) 
poinformował RZGW we Wrocławiu o planowanych zarybieniach i połowach 
z opóźnieniem od jednego do trzech dni. Zgodnie z umowami w obu przy-
padkach powiadomienie powinno nastąpić z co najmniej siedmiodniowym 
wyprzedzeniem.
Z kolei Okręg PZW w Wałbrzychu w trzech przypadkach powiadomił RZGW 
we Wrocławiu o terminie i miejscu planowanego zarybienia z jednodniową 
zwłoką.
Użytkownicy rybaccy nieprawidłowości w zakresie powiadamiania o zary-
bieniach wyjaśniali trudnościami w dokładnym określeniu daty uzyskania 
danego narybku, zarówno z własnej produkcji, jak i otrzymywanego przez 

69 Informacji dot.: godziny zarybienia, telefonu kontaktowego do osoby odpowiedzialnej 
za zarybienie oraz ilości i pochodzenia materiału zarybieniowego.

Obowiązek  
powiadamiania RZGW 

o planowanych terminach 
zarybień i połowów
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zewnętrznych dostawców. Zaniechanie obowiązku powiadamiania o poło-
wach tłumaczono m.in. niedopatrzeniem takiego warunku umownego,  
czy też znikomą ilością odławianych ryb.
Zawarte umowy zobowiązywały użytkowników do prowadzenia dokumen-
tacji rybackiej zgodnie z obowiązującymi przepisami70, w tym prowadzenie 
księgi gospodarczej, sporządzanie protokołów zarybień, połowów i zesta-
wień rocznych.

Skontrolowani użytkownicy prowadzili ww. dokumentację i w obowiązują-
cych terminach przekazywali wymagane dane do RZGW, jednak w nw. przy-
padkach odnotowano nieprawidłowości w tym zakresie.

W zestawieniach rocznych i księdze gospodarczej prowadzonych przez 
Gospodarstwo Rybackie Liwa Sp. z o.o. w Rodowie zawyżono wielkości 
połowów sandacza (w latach 2018 i 2019) i okonia (2019 r.) w stosunku 
do danych wynikających z protokołów połowów. Ponadto Spółdzielnia 
przekazała dokumentację sprawozdawczą za lata 2017 i 2018, po upły-
wie wymaganych terminów. Dokumenty z dwóch lat zostały przekazane 
do RZGW w Gdańsku dopiero w 2020 r., w wyniku kontroli NIK.

Spółdzielnia Rybołówstwa i Przetwórstwa „Troć” w Tczewie sporządziła 
zbiorczy protokół z 15 połowów przeprowadzonych okresach ochron-
nych71, w latach 2018 i 2019, co było niezgodne z ww. rozporządze-
niem, z którego treści wynika, że protokoły te sporządza się niezwłocznie 
po dokonaniu dziennego połowu.

Z kolei Okręg PZW w Koninie, w kwestionariuszach RRW-23 przekazanych 
w 2018 r. i 2019 r. do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława 
Sakowicza w Olsztynie72, wykazano niezgodne ze stanem faktycznym dane 
o wartości wprowadzonego do wód materiału zarybieniowego. Wpisano 
w nich odpowiednio w poszczególnych latach: 851 920 zł i 779 116 zł, pod-
czas gdy wartość zarybienia, według ksiąg gospodarczych i dowodów źró-
dłowych, wyniosła odpowiednio: 870 595 zł i 850 826,30 zł.

Powyższe nieprawidłowości kontrolowani tłumaczyli głównie niedopatrze-
niem lub omyłkami pisarskimi i rachunkowymi

W obwodach użytkowanych przez cztery jednostki73 ustanowionych 
zostało łącznie 13 obrębów ochronnych i jeden hodowlany. Poza nw. przy-
padkami obręby te zostały oznakowane zgodnie z wytycznymi rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 listopada 2001 r. w sprawie 
połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów 
żyjących w wodzie.

70 Tj. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia 
dokumentacji gospodarki rybackiej.

71 Co było zgodne z decyzją nr 20/2018 z dnia 7 marca 2018 r. Marszałka Województwa Pomorskiego, 
zezwalającą na odstępstwo od zakazu połowów w okresie ochronnym.

72 Na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych 
statystyki publicznej na 2017 r. i 2018 r., odpowiednio: z dnia 28 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1426) 
i z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz. U poz. 2471).

73 Okręgi PZW w Krakowie, Tarnowie, Legnicy i Wałbrzychu.
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Nieprawidłowości w tym zakresie odnotowano podczas kontroli Okręgu 
PZW w Wałbrzychu. Kolorystka tablic informujących o trzech obrębach 
ochronnych nie odpowiadała wymogom określonym w ww. rozporządze-
niu, a w przypadku jednego z tych obrębów tablice nie spełniały swojej 
funkcji, ponieważ były zniszczone i nieczytelne.

Marszałkowie Województw w badanym okresie przeprowadzali kontrole 
racjonalności prowadzonej gospodarki rybackiej w wybranych obwo-
dach u sześciu z 10 objętych kontrolą NIK użytkowników, z tego w Gospo-
darstwie Rybackim Liwa Sp. z o.o. w Rodowie, Spółdzielni Rybołówstwa  
i Przetwórstwa „Troć” w Tczewie, Wielkopolskim Ośrodku Wędkarskim 
„Rybak” sp. z o.o. w Nowej Wsi Zbąskiej oraz w okręgach PZW w Koninie, 
Legnicy i Wałbrzychu.

Kontrole przeprowadzone w 2018 r. przez Marszałka Województwa 
Pomorskiego w Gospodarstwie Rybackim Liwa Sp. z o.o. w Rodowie i Spół-
dzielni Rybołówstwa i Przetwórstwa „Troć” w Tczewie obejmowały lata 
2015–2017. W obu przypadkach gospodarkę rybacką oceniono pozytyw-
nie, pomimo stwierdzonych odstępstw od wymaganych wielkości zary-
bień w ww. Spółdzielni, które należało uzupełnić w kolejnym okresie  
rozliczeniowym.

W Okręgu PZW w Koninie Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
przeprowadził dwie kontrole (w 2019 sprawdzającą za lata 2015–2016 
i w 2019 r. za lata 2014–2018). Uwagi wniesiono w pierwszej z ww. kon-
troli i zalecono uzupełnienie brakujących zarybień. Kontrola w Wielko-
polskim Ośrodku Wędkarskim „Rybak” sp. z o.o. w Nowej Wsi Zbąskiej  
przeprowadzona została w 2019 r. i obejmowała lata 2016–2018. Prowa-
dzoną gospodarkę rybacką w wybranym obwodzie oceniono warunkowo 
pozytywnie z uwagi na nieprzeprowadzanie corocznych zarybień.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego pozytywnie ocenił gospodarkę 
rybacką w wyniku pięciu kontroli przeprowadzonych w 2019 r., w tym 
dwóch w Okręgu PZW w Gliwicach i trzech w Okręgu PZW w Wałbrzychu.

U ośmiu z badanych użytkowników RZGW nie przeprowadzały innych kon-
troli, poza kontrolami zarybień. W okręgach PZW w Krakowie i Tarnowie  
corocznie przeprowadzone były kontrole za okres trzech ostatnich lat.  
Kontrole te również wykazywały odstępstwa w zakresie przeprowadzanych 
zarybień.

Kontrola racjonalności 
gospodarki rybackiej, 

prowadzona  
przez marszałków  

województw i RZGW
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5.4. Realizacja zadań Państwowej Straży Rybackiej
Kontrolą objęto pięć komend wojewódzkich PSR w: Gdańsku, Katowicach, 
Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, realizujących zadania z zakresu przestrze-
gania u.r.ś. i przepisów wydanych na jej podstawie. Jednostki te były wła-
ściwe terenowo obwodom, które RZGW oddały w użytkowanie podmiotom 
objętym kontrolą NIK.
Komendy PSR przeprowadzały kontrole obwodów rybackich, w tym przede 
wszystkim kontrole osób dokonujących połowu ryb. Dokonano łącznie 
7057 wyjazdów kontrolnych (partoli) w 2018 r. i 7490 w roku 201974. W ich 
wyniku w 2018 r. odnotowano 6419 zdarzeń (wykroczeń i przestępstw) 
i 5921 w roku 201975. Nałożono 4913 i 4232 mandaty karne76. Ich łączna 
wartość wyniosła 752 050 zł i 644 020 zł77. Ponadto zastosowano 856 i 1107 
pouczeń. W 292 i 264 przypadkach skierowano sprawy do dalszego postę-
powania, w tym prowadzonego przez Policję, Prokuraturę i sądy rejonowe.
PSR współpracowały z Policją i społecznymi strażami rybackimi w zakresie 
zapobiegania i zwalczania nielegalnego połowu i obrotu ryb, raków i minogów.
Wspólnie z Policją najwięcej kontroli przeprowadziła PSR we Wrocławiu 
(154 w 2018 r. i 99 w 2019 r.). Z udziałem SSR najwięcej kontroli przepro-
wadziła PSR w Gdańsku (odpowiednio: 222 i 321).
Współpraca z SSR realizowana była na podstawie corocznie sporządzanych 
planów.
Nierzetelne działania w ww. zakresie stwierdzono w PSR w Krakowie. 
Spośród 22 planów współpracy przekazanych do SSR (celem ich podpisa-
nia i odesłania), w 2018 r. do KW PSR odesłanych zostało jedynie 5 pod-
pisanych planów oraz 20 w 2019 r. Komendant tej Straży nie podejmował 
jednak żadnych działań wyjaśniających i przeciwdziałających zaistniałym 
sytuacjom. Nie dokonywał także corocznej oceny współpracy z SSR, wbrew 
obowiązkowi określonemu w §2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków 
współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką78. 
Z kolei Komendant PSR we Wrocławiu nieprawidłowo sporządził w 2018 r. 
i 2019 r. po 14 planów współpracy z SSR, które nie zawierały wszystkich 
elementów wymaganych ww. rozporządzeniem79.

74 Najwięcej kontroli przeprowadziły: PSR w Poznaniu (w latach 2018 i 2019, odpowiednio: 1660 
i 1675) i PSR we Wrocławiu (1226 i 1243). PSR w Gdańsku przeprowadził 960 i 974 kontrole, 
PSR w Katowicach 603 i 950, a PSR w Krakowie 590 i 629.

75 W badanych latach odpowiednio: od 590 i 629 zdarzeń stwierdzonych przez PSR w Krakowie 
do 1186 i 1407 stwierdzonych przez PSR w Poznaniu.

76 Od 385 i 306 przez PSR w Krakowie do 2538 i 1904 przez PSR we Wrocławiu.
77 Od 71 100 zł i 61 550 zł (PSR w Krakowie) do 404 780 zł i 298 700 zł (PSR we Wrocławiu).
78 Dz. U. Nr 5, poz. 55.
79 Nie obejmowały one zagadnień dotyczących: podejmowania działań przy zabezpieczaniu 

porzuconych ryb, raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu; udzielania 
pomocy przy wykonywaniu czynności w celu zabezpieczenia miejsca wykroczenia lub 
przestępstwa, a także przy kontroli oznakowania sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb, 
raków i minogów; wymiany informacji co do miejsca, czasu, rodzaju i wyników prowadzonych 
działań, a także o przypadkach naruszania lub podjęcia uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu 
przepisów o rybactwie śródlądowym; zasad zabezpieczenia odebranych lub porzuconych ryb, 
raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu; wspólnie organizowanych, 
przynajmniej raz w roku, ćwiczeń i szkoleń.

Kontrole  
przestrzegania u.r.ś.  
i przepisów wydanych  
na jej podstawie

Współpraca z Policją  
i społecznymi  
strażami rybackimi
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Komendant PSR w Krakowie nie dokonał ponadto analizy i oceny współ-
działania PSR z Policją za 2018 r. Dokument taki przesłano do KWP w Kra-
kowie dopiero w styczniu 2020 r. (w toku kontroli NIK). Obejmował on dwa 
poprzednie lata.
W ww. jednostkach wystąpiły ponadto nieprawidłowości w zakresie nad-
zoru sprawowanego nad SSR.
W PSR w Krakowie nie opracowano planu kontroli w nadzorowanych SSR 
na 2018 r., a w konsekwencji zrealizowano tylko jedną taką kontrolę. Z kolei 
w 2019 r. nie w pełni zrealizowano plan kontroli – z 22 zaplanowanych zre-
alizowano jedynie 12 kontroli (54,5%).
W przypadku PSR we Wrocławiu w protokołach kontroli SSR, które zawie-
rały zalecenia pokontrolne, nie wskazywano terminów na ich wykonanie.

Według stanu na koniec 2018 i 2019 r. kontrolowane jednostki zatrudniały 
łącznie odpowiednio 97 i 95 strażników, od 13 w PSR w Katowicach i Kra-
kowie do 38 w PSR w Poznaniu80.

Infografika nr 9 
Stan zatrudnienia w objętych kontrolą KW PSR wg stanu na koniec 2019 r.

GDAŃSK – 15

KRAKÓW – 13

KATOWICE – 14

WROCŁAW – 17

POZNAŃ  – 36

Źródło: dane z kontroli NIK.

80 Stan zatrudnienia w latach 2018 i 2019 wynosił odpowiednio: 16 i 15 strażników (15,75 i 14,75 
etatu) w PSR w Gdańsku, 13 i 14 strażników (13 i 13,5 etatu) w PSR w Katowicach, 13 strażników 
(etatów) w PSR w Krakowie, 38 i 36 strażników (38 i 36 etatów) w PSR w Poznaniu oraz  
17 strażników (17 etatów) w PSR we Wrocławiu.

Stan zatrudnienia w PSR
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Łączna powierzchnia wód nadzorowanych przez kontrolowane PSR wyno-
siła 153,6 tys. ha, w tym najwięcej wód w nadzorze miała PSR w Gdańsku 
(70,0 tys. ha), a najmniej – w PSR w Katowicach (4,7 tys. ha).

Infografika nr 10 
Powierzchnia wód nadzorowanych przez skontrolowane KW PSR

RZGW W KRAKOWIE – 22 357 ha

RZGW W KATOWICACH – 4 659 ha

RZGW WE WROCŁAWIU – 8 130 ha

RZGW W POZNANIU – 48 466 ha

RZGW W GDAŃSKU – 70 024 ha

Źródło: dane z kontroli NIK.

Poziom zatrudnienia strażników w tych służbach był niewystarczający  
dla zapewnienia skutecznego nadzoru, zwłaszcza w zakresie przeciwdziała-
nia połowom kłusowniczym, z uwagi na obszar patrolowanych wód wyno-
szący nawet ponad 70 tys. ha w przypadku PSR w Gdańsku.

Według stanu na koniec 2019 r. w PSR w Katowicach, średnio na jed-
nego strażnika wypadało 332,8 ha wód, co i tak stanowiło najlepszy 
wynik wśród skontrolowanych jednostek PSR. Podobnie sytuacja przed-
stawiała się we Wrocławiu (478,2 ha/os.). Zdecydowanie więcej obszaru  
wód do patrolowania mieli strażnicy PSR w Poznaniu i Krakowie (odpo-
wiednio: 1346,3 ha/os. i 1719,8 ha/os.), a najwięcej – PSR w Gdańsku  
(ok. 4670 ha/os.).

Na braki kadrowe zwracali uwagę komendanci wojewódzcy kontrolowa-
nych PSR. Przykładowo Komendant PSR w Katowicach (zatrudniającej 
14 strażników w pełnym wymiarze czasu pracy) wyjaśnił, że ze względu 
na teren działania tej Straży poziom zatrudnienia powinien wynosić  
ok. 25 etatów. Wskazał ponadto, że średni wiek strażników w jego jed-
nostce wynosił 57 lat. W najbliższym czasie kilka osób odejdzie na eme-
ryturę, a do służby trudno jest pozyskać nowe osoby z uwagi na rażąco 
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niskie wynagrodzenia w stosunku do realizowanych zadań oraz zakresu 
obowiązków i odpowiedzialności (średnia płaca wynosi 2500 zł netto). 
Zaznaczył, że strażnik musi posiadać pełną sprawność psychofizyczną 
z uwagi na pracę z bronią i możliwość stosowania środków przymusu bez-
pośredniego, a także trudnie warunki w terenie, w którym nie można liczyć 
na szybkie wsparcie. Ponadto strażnicy niejednokrotnie pełnią czynno-
ści w godzinach nocnych i narażeni są na różnorodne niebezpieczeństwa, 
zarówno ze strony zwierząt, jak i ludzi.

Z kolei Komendant PSR w Krakowie, niskim stanem zatrudnienia wyjaśniał 
niewykonanie wszystkich kontroli zaplanowanych na 2019 r.

Również komendanci niekontrolowanych PSR, w informacjach udzielo-
nych na podstawie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, wskazywali na braki 
w zatrudnieniu i niemożność pozyskania nowych strażników z uwagi 
na niskie wynagrodzenia w tej służbie.

Komendant PSR w Olsztynie wskazał, że średnia wieku strażników wynosi 
50 lat, a nowo przyjmowane osoby zazwyczaj rezygnują z tej służby z przy-
czyn ekonomicznych.

Także komendant PSR w Bydgoszczy zwrócił uwagę na brak zainteresowa-
nia pracą w tej służbie, pomimo istniejących wakatów (w latach 2016–2019 
z pracy odeszło 30% strażników).
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6. 

6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy wła-
ściwe organy państwa prawidłowo zarządzają i kontrolują, a użytkownicy/
dzierżawcy prawidłowo korzystają z jezior i zbiorników wodnych Skarbu 
Państwa w celach rybackich?

Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi na nastę-
pujące pytania szczegółowe:
1. Czy właściwe organy prawidłowo wywiązywały się z obowiązku odda-

wania do użytkowania/dzierżawy obwodów rybackich/jezior?
2. Czy nadzór nad podmiotami uprawnionymi do rybactwa był skuteczny?
3. Czy obwody rybackie/jeziora były użytkowane/dzierżawione zgodnie 

z zawartą umową, zasadami racjonalnej gospodarki rybackiej oraz obo-
wiązującymi przepisami prawa?

4. Czy właściwe organy państwa działały zgodnie z zasadami racjonalnej 
gospodarki rybackiej w przypadkach niewyłonienia użytkownika?

5. Czy działania Państwowej Straży Rybackiej były prawidłowe i skuteczne?

Kontrolą objęto 21 jednostek, z tego: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 
pięć regionalnych zarządów gospodarki wodnej, pięć komend wojewódzkich 
Państwowej Straży Rybackiej oraz 10 użytkowników obwodów rybackich.

Kontrolę przeprowadzono w:
 − Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Krajowym Zarzą-

dzie Gospodarki Wodnej, na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 
ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów: legalności, gospodarności, 
celowości i rzetelności,

 − Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie regionalnych 
zarządach gospodarki wodnej, na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 5 
ust. 1 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów: legalności, gospo-
darności, celowości i rzetelności,

 − komendach wojewódzkich Państwowej Straży Rybackiej, na podstawie 
art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryte-
riów: legalności, gospodarności, celowości i rzetelności,

 − podmiotach użytkujących obwody rybackie, na podstawie art. 2 
ust. 3 oraz art. 5 ust. 3 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów:  
legalności i gospodarności.

2018 – 2019, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okre-
sem.

17 grudnia 2019 r. – 30 kwietnia 2020 r.

W ramach przygotowania przedkontrolnego w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 
ustawy o NIK, uzyskano informacje dotyczące obwodów rybackich i jezior 
znajdujących się we właściwości regionalnych zarządów gospodarki wod-
nej, w tym w zakresie rodzaju i okresu obowiązywania umów użytkowa-
nia/dzierżawy oraz podmiotów użytkujących/dzierżawiących obwody  
rybackie/jeziora.

Dane identyfikacyjne 
kontroli 

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres podmiotowy 

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Terminy rozpoczęcia 
i zakończenia czynności 
kontrolnych
Działania na podstawie  
art. 29 ustawy o NIK 
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W ww. trybie NIK wystąpiła o wyjaśnienia do Ministra Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie niewydania rozporządzenia w spra-
wie konkursu ofert na oddanie w użytkownie obwodu rybackiego.

Do kierowników wszystkich skontrolowanych jednostek skierowano wystą-
pienia pokontrolne zawierające oceny badanej działalności. W wystą-
pieniach sformułowano łącznie 35 wniosków, z czego dziewiętnaście  
zrealizowano, dwanaście pozostają w trakcie realizacji, a 4 nie zostały  
zrealizowane.

Wnioski do Prezesa Wód Polskich po kontroli KZGW dotyczyły:
1. Wzmocnienia nadzoru nad RZGW w obszarze gospodarki rybackiej.
2. Przeprowadzenia inwentaryzacji mającej na celu dokładne ustalenie 

mienia zarządzanego przez PGW WP, w tym w szczególności powierzchni 
obwodów rybackich ustanowionych na tych wodach oraz powierzchni 
obwodów rybackich ustanowionych na wodach stanowiących własność 
Skarbu Państwa, a nieudostępnionych innym podmiotom do rybackiego 
wykorzystania.

3. Zapewnienia w podległych RZGW poziomu zatrudnienia pracowników 
zajmujących się gospodarką rybacką, w stopniu pozwalającym na reali-
zację ustawowych zadań PGW WP.

Wnioski do Prezesa Wód Polskich po kontroli RZGW dotyczyły:
1. Zapewnienia prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach 

rybackich nieoddanych w użytkowanie innym podmiotom lub podjęcia 
działań na rzecz usankcjonowania nieprowadzenia takiej gospodarki81 
/ lub podjęcia działań mających na celu uregulowanie stanu prawnego 
obwodu82.

2. Podjęcia działań organizacyjnych mających na celu: zwiększenie nadzoru 
nad mieniem Skarbu Państwa powierzonym użytkownikom obwodów 
rybackich oraz egzekwowanie od użytkowników obwodów rybackich 
postanowień umów użytkowania obwodów rybackich83.

3. Zwiększenia nadzoru nad przeprowadzanymi zarybieniami w terenie.
4. Wprowadzenia nadzoru nad prawidłowym utrzymaniem stanowisk 

wędkarskich na oddanych do użytkowania rybackiego obwodach84.
5. Podjęcia działań mających na celu zapewnienie zgodności zawartych 

umów z aktualnymi operatami rybackimi85.
6. Zwiększenia wartości rocznych nakładów na zarybianie u użytkowni-

ków, u których zostały one zaniżone w stosunku do wartości nakładów 
wskazanej w ofertach konkursowych i w treści umów na użytko-
wanie obwodów rybackich, a w konsekwencji zwiększenia wartości  
zabezpieczenia rocznych nakładów na zarybianie86.

81 Dotyczy RZGW w Gdańsku, Gliwicach i Poznaniu.
82 Dotyczy RZGW we Wrocławiu.
83 Dotyczy RZGW w Gdańsku.
84 Wnioski 3 i 4 dotyczą RZGW w Krakowie.
85 Dotyczy RZGW w Gdańsku.
86 Dotyczy RZGW w Krakowie.

Pozostałe informacje 
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7. Podjęcia działań w celu zapewnienia rzetelnego i terminowego naliczania 
opłat z tytułu użytkowania i dzierżawy obwodów rybackich87.

8. Terminowego wydawania opinii dotyczących zwolnienia z obowiązku 
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej88.

9. Zwiększenia wartości zabezpieczenia rocznych nakładów na zarybianie 
użytkownikom, którym zaniżono je o wartość zarybień karpiem krocz-
kiem89.

10. Dokonywania zarybień i połowów na obwodach użytkowanych przez 
Zarząd, zgodnie z wielkościami wskazanym w operatach rybackich.

11. Wprowadzenia zmian w regulaminie amatorskiego połowu ryb w obwo-
dzie rybackim zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawa nr 2, w zakresie 
trwania sezonu połowowego, celem dostosowania zapisów regulaminu 
do treści operatu rybackiego.

12. Prawidłowego oznakowania obrębów hodowlanych i ochronnych znaj-
dujących się na obwodach użytkowanych przez Zarząd, w miejscach 
umożliwiających dokładne określenie ich usytuowania90.

Wnioski do komendantów PSR dotyczyły:
1. Zapewnienia wymaganych elementów w planach współpracy PSR 

ze wszystkimi SSR.
2. Zapewnienie wyznaczania w protokołach kontroli SSR terminów wyko-

nania wydanych zaleceń pokontrolnych91.
3. Wzmocnienia nadzoru nad społecznymi strażami rybackimi.
4. Zapewnienia w wymaganym zakresie współpracy z SSR92.

Wnioski do podmiotów użytkujących obwody rybackie na podstawie umów 
zawartych z dyrektorami RZGW dotyczyły:
1. Prawidłowego prowadzenia ksiąg gospodarczych i zestawień rocznych93.
2. Sporządzania jednostkowych protokołów z każdego przeprowadzonego 

połowu ryb94.
3. Przekazania do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sko-

rygowanych zestawień RRW – 23 za lata 2017 i 2018, zawierających 
zgodne ze stanem faktycznym dane o wartości wprowadzonego do wód 
materiału zarybieniowego95.

4. Terminowego przedkładania w RZGW dokumentów sprawozdawczych96.

87 Dotyczy RZGW w Poznaniu.
88 Dotyczy RZGW w Gdańsku.
89 Dotyczy RZGW w Krakowie.
90 Wnioski 10-12 dotyczą RZGW w Krakowie, jako użytkownika obwodów rybackich.
91 Wnioski 1-2 dotyczą KW PSR we Wrocławiu.
92 Wnioski 3-4 dotyczą KW PSR w Krakowie.
93 Dotyczy użytkownika Gospodarstwo Rybackie Liwa Sp. z o.o. w Rodowie.
94 Dotyczy użytkownika Spółdzielnia Rybołówstwa i Przetwórstwa „Troć” w Tczewie.
95 Dotyczy PZW w Koninie.
96 Dotyczy użytkownika Spółdzielnia Rybołówstwa i Przetwórstwa „Troć” w Tczewie.
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5. Terminowego powiadamiania RZGW o planowanych zarybieniach97 
i połowach98.

6. Podjęcia działań mających na celu zmianę zapisów umów prawa użyt-
kowania obwodów rybackich zawartych z RZGW, w zakresie skrócenia 
terminu powiadamiania o zarybieniu99.

7. Dokonywania zarybień z częstotliwością określoną w operacie rybac-
kim100.

8. Wystąpienia do uprawnionej jednostki w sprawie uzyskania stosownej 
opinii dla sześciu skorygowanych operatów rybackich101.

9. Prawidłowego oznakowania obrębów ochronnych102.

Kierownicy kontrolowanych jednostek nie wnieśli zastrzeżeń do wystąpień 
pokontrolnych.

Lp.

Jednostka  
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa  
jednostki kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

1.

Delegatura NIK
w Łodzi

Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie

Przemysław Daca
Prezes Wód Polskich

2.

Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Krakowie

Przemysław Daca
Prezes Wód Polskich

3.
Okręg Polskiego  

Związku Wędkarskiego  
w Krakowie

Edward Fornalik
Prezes Zarządu

4.
Komenda Wojewódzka  

Państwowej Straży Rybackiej
w Krakowie

Łukasz Najder
Komendant Wojewódzki

5.

Delegatura NIK
w Gdańsku

Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie

Regionalny Zarząd  
Gospodarki Wodnej  

w Gdańsku

Przemysław Daca
Prezes Wód Polskich

6.
Spółdzielnia Rybołówstwa 
i Przetwórstwa „Troć”  

w Tczewie

Florian Arendt
Prezes Zarządu

7. Gospodarstwo Rybackie  
Liwa Sp. z o.o. w Rodowie

Paweł Wołyński
Prezes Zarządu

8.
Komenda Wojewódzka  

Państwowej Straży Rybackiej 
w Gdańsku

Idalia Kłosowska
Komendant Wojewódzki

97 Dotyczy użytkowników: Spółdzielnia Rybołówstwa i Przetwórstwa „Troć” w Tczewie, 
Gospodarstwo Rybackie Liwa Sp. z o.o. w Rodowie, Wielkopolski Ośrodek Wędkarski „Rybak” 
sp. z o.o. w Nowej Wsi Zbąskiej i PZW w Krakowie.

98 Dotyczy użytkowników: Gospodarstwo Rybackie Liwa Sp. z o.o. w Rodowie i PZW w Koninie.
99 Dotyczy PZW w Legnicy.
100 Dotyczy użytkownika Wielkopolski Ośrodek Wędkarski „Rybak” sp. z o.o. w Nowej Wsi Zbąskiej.
101 Dotyczy PZW w Krakowie.
102 Dotyczy PZW w Wałbrzychu.

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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Lp.

Jednostka  
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa  
jednostki kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

9.

Delegatura NIK
w Katowicach

Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie

Regionalny Zarząd  
Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Przemysław Daca
Prezes Wód Polskich

10. Górnośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów SA w Katowicach

Henryk Drob
Prezes Zarządu

11.
Przedsiębiorstwo Handlowo-
-Produkcyjne AP Maciej Wilk 

w Tychach

Maciej Wilk
Przedsiębiorca

12.
Komenda Wojewódzka  

Państwowej Straży Rybackiej 
w Katowicach

Piotr Wylon
Komendant Wojewódzki

13. Delegatura NIK
w Krakowie

Okręg Polskiego  
Związku Wędkarskiego w Tarnowie

Jerzy Furmański
Prezes Zarządu

14.

Delegatura NIK
w Poznaniu

Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu

Przemysław Daca
Prezes Wód Polskich

15. Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Koninie

Waldemar Brzeziński
Prezes Zarządu

16.
Wielkopolski Ośrodek Wędkarski 

„Rybak” sp. z o.o.  
w Nowej Wsi Zbąskiej

Jacek Kula
Prezes Zarządu

17.
Komenda Wojewódzka  

Państwowej Straży Rybackiej 
w Poznaniu

Maciej Piotr
Komendant Wojewódzki

18.

Delegatura NIK
we Wrocławiu

Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu

Przemysław Daca
Prezes Wód Polskich

19. Polski Związek Wędkarski Okręg 
w Legnicy

Waldemar Kaman
Prezes Zarządu

20. Polski Związek Wędkarski Okręg 
w Wałbrzychu

Andrzej Polak
Prezes Zarządu

21 Komenda Wojewódzka Państwowej 
Straży Rybackiej we Wrocławiu

Dariusz Byra
p.o. Komendant 
Wojewódzki
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Wykaz ocen kontrolowanych jednostek

Lp. Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 

działalności

Stany mające wpływ na wydaną ocenę

prawidłowe nieprawidłowe

1.

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie
Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej 
w Warszawie

w formie 
opisowej

Podejmowanie działań 
na rzecz wydania przez 
MGMiŻŚ rozporządzenia 
w sprawie konkursu

Niewłaściwie sprawowany nadzór  
nad działalnością RZGW.
Brak wiedzy nt. powierzchni obwodów 
nieużytkowanych.
Niezapewnienie odpowiedniego poziomu 
zatrudnienia pracowników zajmujących się 
tematem gospodarki rybackiej.

2.

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie
Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku

w formie 
opisowej

Działania na rzecz oddania 
obwodów rybackich 
do użytkowania.
Zabezpieczenie interesów 
Skarbu Państwa 
w umowach zawieranych 
z użytkownikami obwodów 
rybackich.

Nierzetelnie sprawowany nadzór  
nad użytkownikami obwodów rybackich.
Niewyegzekwowanie od użytkowników 
obwodów rybackich części obowiązków 
wynikających z zawartych umów.
Nieprowadzenie gospodarki rybackiej 
w obwodach nieoddanych do użytkowania 
lub niepodjęcie działań sankcjonujących 
nieprowadzenie gospodarki rybackiej.

3.

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie
Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 

w Gliwicach

w formie 
opisowej

Działania na rzecz oddania 
obwodów rybackich 
do użytkowania.
Zabezpieczenie interesów 
Skarbu Państwa 
w umowach zawieranych 
z użytkownikami obwodów 
rybackich.

Niski poziom kontroli zarybień
Błędy w fakturach wystawionych z tytułu 
użytkowania obwodów rybackich.
Nieprowadzenie gospodarki rybackiej 
w obwodach nieoddanych do użytkowania 
lub niepodjęcie działań sankcjonujących 
nieprowadzenie gospodarki rybackiej.

4.

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie
Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 

w Krakowie

w formie 
opisowej

Działania na rzecz oddania 
obwodów rybackich 
do użytkowania.
Coroczne kontrole 
użytkowników obwodów 
rybackich.

Niepełne zabezpieczenie interesów 
Skarbu Państwa w umowach zawartych 
z użytkownikami obwodów rybackich.
Niedostateczny nadzór nad użytkownikami 
obwodów rybackich w zakresie 
dokonywania zarybień i prawidłowego 
utrzymywania stanowisk wędkarskich.
Niedochodzenie kar umownych 
od użytkowników obwodów rybackich 
z tytułu niezrealizowania nakładów 
na zarybianie.
Prowadzenie nieracjonalnej gospodarki 
rybackiej w obwodach nieoddanych 
do użytkowania.
Nieprawidłowe oznakowanie obrębów 
ochronnych i hodowlanych.

5.

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie
Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu

w formie 
opisowej

Działania na rzecz oddania 
obwodów rybackich 
do użytkowania.
Zabezpieczenie interesów 
Skarbu Państwa 
w umowach zawieranych 
z użytkownikami obwodów 
rybackich.

Błędy przy wystawianiu faktur z tytułu 
użytkowania obwodów rybackich.
Nieprowadzenie gospodarki rybackiej 
w obwodach nieoddanych do użytkowania 
lub niepodjęcie działań sankcjonujących 
nieprowadzenie gospodarki rybackiej.
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Lp. Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 

działalności

Stany mające wpływ na wydaną ocenę

prawidłowe nieprawidłowe

6.

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie
Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu

w formie 
opisowej

Działania na rzecz oddania 
obwodów rybackich  
do użytkowania.
Zabezpieczenie interesów 
Skarbu Państwa  
w umowach zawieranych  
z użytkownikami obwodów 
rybackich.

Przekazanie MGMiŻŚ nierzetelnych 
informacji nt. przychodów osiągniętych  
w 2018 r. z tytułu oddania obwodów 
rybackich do użytkowania.
Nieprowadzenie gospodarki rybackiej  
w obwodach nieoddanych do użytkowania 
lub niepodjęcie działań sankcjonujących 
nieprowadzenie gospodarki rybackiej.

7.

Komenda Wojewódzka 
Państwowej  

Straży Rybackiej  
w Gdańsku

pozytywna

Prowadzenie działalności 
kontrolnej, w tym 
patrolowania akwenów 
wodnych.
Współpraca z SSR.
Kontrola SSR.

–

8.

Komenda Wojewódzka 
Państwowej 

Straży Rybackiej 
w Katowicach

pozytywna

Prowadzenie działalności 
kontrolnej, w tym 
patrolowania akwenów 
wodnych.
Współpraca z SSR.
Kontrola SSR.

–

9.

Komenda Wojewódzka 
Państwowej  

Straży Rybackiej 
w Krakowie

w formie 
opisowej

Prowadzenie działalności 
kontrolnej, w tym 
patrolowania akwenów 
wodnych.

Współpraca z SSR w ograniczonym 
zakresie.
Niedokonywanie analizy i oceny  
ww. współpracy.
Niewłaściwy nadzór nad SSR.

10.

Komenda Wojewódzka 
Państwowej  

Straży Rybackiej 
w Poznaniu

pozytywna

Prowadzenie działalności 
kontrolnej, w tym 
patrolowania akwenów 
wodnych.
Współpraca z SSR.
Kontrola SSR.

–

11.

Komenda Wojewódzka 
Państwowej 

Straży Rybackiej 
we Wrocławiu

w formie 
opisowej

Prowadzenie działalności 
kontrolnej, w tym 
patrolowania akwenów 
wodnych.

Niewyznaczanie terminów na usunięcie 
nieprawidłowości stwierdzonych w toku 
kontroli SSR.
Braki wymaganych zagadnień w planach 
współpracy z SSR.

12.

Gospodarstwo 
Rybackie  

Liwa Sp. z o.o.  
w Rodowie

w formie 
opisowej

Korzystanie z obwodów 
rybackich na podstawie 
umów zawartych z RZGW.
Posiadanie ważnych 
i pozytywnie 
zaopiniowanych operatów 
rybackich.
Regulowanie zobowiązań 
finansowych wynikających 
z zawartych umów.

Niewywiązywanie się z obowiązków 
powiadania RZGW o planowanych 
zarybieniach i połowach.
Nieprawidłowo sporządzana dokumentacja 
gospodarki rybackiej.
Nieterminowe przekazywanie do RZGW 
dokumentacji gospodarki rybackiej.
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Lp. Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 

działalności

Stany mające wpływ na wydaną ocenę

prawidłowe nieprawidłowe

13.

Spółdzielnia 
Rybołówstwa 

i Przetwórstwa „Troć” 
w Tczewie

w formie 
opisowej

Korzystanie z obwodów 
rybackich na podstawie 
umów zawartych z RZGW.
Posiadanie ważnych 
i pozytywnie 
zaopiniowanych operatów 
rybackich.
Regulowanie opłat  
z tytułu użytkowania 
obwodu rybackiego.

Niedotrzymanie terminów powiadania 
RZGW o planowanych zarybieniach.
Niesporządzenie protokołów połowów 
po każdym dokonanym połowie.
Niezaktualizowanie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy 
w sprawie oddania obwodu rybackiego 
do użytkowania.

14.

Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo 
Wodociągów SA  
w Katowicach

w formie 
opisowej

Korzystanie z obwodu 
rybackiego na podstawie 
umowy zawartej z RZGW.
Posiadanie ważnego 
i pozytywnie 
zaopiniowanego operatu 
rybackiego.

Opóźnione uregulowanie w 2018 r. opłaty 
z tyt. użytkowania obwodu rybackiego.

15.

Przedsiębiorstwo 
Handlowo- 
-Produkcyjne  
AP Maciej Wilk  
w Tychach

pozytywna

Korzystanie z obwodu 
rybackiego na podstawie 
umowy zawartej z RZGW.
Posiadanie ważnego 
i pozytywnie 
zaopiniowanego operatu 
rybackiego.
Regulowanie opłat  
z tytułu użytkowania 
obwodu rybackiego.

 –

16.
Polski Związek 
Wędkarski Okręg 
w Krakowie

w formie 
opisowej

Korzystanie z obwodów 
rybackich na podstawie 
umów zawartych z RZGW.
Regulowanie opłat  
z tytułu użytkowania 
obwodu rybackiego.

Niedotrzymanie terminów powiadania 
RZGW o planowanych zarybieniach.
Niewystąpienie do uprawnionej jednostki 
o zaopiniowanie zmian dokonanych  
w 6 operatach rybackich.

17.
Polski Związek 
Wędkarski Okręg 
w Tarnowie

pozytywna

Korzystanie z obwodów 
rybackich na podstawie 
umów zawartych z RZGW.
Posiadanie ważnych 
i pozytywnie 
zaopiniowanych operatów 
rybackich.
Regulowanie opłat  
z tytułu użytkowania 
obwodu rybackiego.

–
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Lp. Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 

działalności

Stany mające wpływ na wydaną ocenę

prawidłowe nieprawidłowe

18.
Polski Związek 
Wędkarski Okręg 

w Koninie

w formie 
opisowej

Korzystanie z obwodów 
rybackich na podstawie 
umów zawartych z RZGW.
Posiadanie ważnych 
i pozytywnie 
zaopiniowanych operatów 
rybackich.
Regulowanie opłat  
z tytułu użytkowania 
obwodu rybackiego.

Niewywiązywanie się z obowiązków 
powiadania RZGW o planowanych 
połowach gospodarczych.
Przekazanie zestawień RRW-23 
za 2017 i 2018 r., zawierających błędne 
dane w zakresie wartości materiału 
zarybieniowego.

19.

Wielkopolski Ośrodek 
Wędkarski „Rybak” 
sp. z o.o. w Nowej 
Wsi Zbąskiej

w formie 
opisowej

Korzystanie z obwodów 
rybackich na podstawie 
umów zawartych z RZGW.
Posiadanie ważnych 
i pozytywnie 
zaopiniowanych operatów 
rybackich.
Regulowanie opłat  
z tytułu użytkowania 
obwodu rybackiego.

Niedotrzymanie terminów powiadania 
RZGW o planowanych zarybieniach.
Dokonywanie zarybień z inną 
częstotliwością, niż to określały operaty 
rybackie.

20.
Polski Związek 
Wędkarski Okręg  

w Legnicy
pozytywna

Korzystanie z obwodów 
rybackich na podstawie 
umów zawartych z RZGW.
Posiadanie ważnych  
i pozytywnie 
zaopiniowanych operatów 
rybackich.
Regulowanie opłat z tytułu 
użytkowania obwodu 
rybackiego.

Niedotrzymanie terminów powiadania 
RZGW o planowanych zarybieniach  
i połowach.

21.
Polski Związek 
Wędkarski Okręg 
w Wałbrzychu

w formie 
opisowej

Korzystanie z obwodów 
rybackich na podstawie 
umów zawartych z RZGW.
Posiadanie ważnych 
i pozytywnie 
zaopiniowanych operatów 
rybackich.
Regulowanie opłat  
z tytułu użytkowania 
obwodu rybackiego.

Nieprawidłowe oznakowanie obrębu 
ochronnego.

Ocenę w formie opisowej zastosowano w przypadku braku możliwości sformułowania oceny jedno-
znacznie pozytywnej lub negatywnej.
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Problematykę dzierżawy i użytkowania jezior i obwodów rybackich Skarbu 
Państwa w okresie objętym kontrolą, obejmującym lata 2018–2019, należy 
omówić na gruncie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, która obo-
wiązuje od 1 stycznia 2018 r., a ponadto także na gruncie ustawy z dnia 
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

Z dniem wejścia w życie pierwszej z ww. ustaw tj. z dniem 1 stycznia 2018 r. 
zniesiono organy – Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a także 
dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, tworząc jednocze-
śnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej „Wodami 
Polskimi” (art. 525 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne). Z dniem 1 stycznia 
2018 r. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz regionalne zarządy gospo-
darki wodnej będące państwowymi jednostkami budżetowymi stały się jed-
nostkami organizacyjnymi Wód Polskich (art. 525 ust. 7 ustawy Prawo 
wodne). Wody Polskie są natomiast państwową osobą prawną w rozumie-
niu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
W skład Wód Polskich wchodzą: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z sie-
dzibą w Warszawie; regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami 
w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Pozna-
niu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu; zarządy zlewni; 
nadzory wodne (art. 239 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne).

Wody Polskie, w myśl art. 212 ust. 1 ww. ustawy, wykonują prawa właści-
cielskie w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz wód podziem-
nych, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 
transportowym. Ponadto reprezentują Skarb Państwa oraz wykonują 
prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do wód, o których mowa 
w art. 212 ust. 1 pkt 1, oraz do gruntów pokrytych śródlądowymi wodami 
płynącymi (art. 258 ust. 1 ww. ustawy).

Wody Polskie wykonują również uprawnienia właściciela wód w zakre-
sie rybactwa śródlądowego w stosunku do śródlądowych wód płynących  
stanowiących własność Skarbu Państwa (art. 263 ust. 3 ustawy).

W ustawie zastrzeżono również, iż zadania Wód Polskich związane z:
 − wykonywaniem praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosun-

ku do śródlądowych wód płynących oraz gruntów pokrytych tymi 
wodami, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym 
znaczeniu transportowym;

 − wykonywaniem uprawnień właściciela wód w zakresie rybactwa 
śródlądowego w stosunku do śródlądowych wód płynących stano-
wiących własność Skarbu Państwa;

 − wykonują Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (art. 240 ust. 3 pkt 9 
i 12 ustawy).

Poza ww. normami określającymi organy właściwe do wykonywania 
uprawnień właścicielskich dotyczących śródlądowych wód płynących, 
w ustawie Prawo wodne, uregulowano także kwestię pobierania pożyt-
ków, wskazując w art. 263 ust. 1 u.r.ś, iż pożytkami wody są ryby i inne 

Organizacja Wód Polskich

Prawa właścicielskie

Pożytki wody
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organizmy żyjące w wodzie. Na gruncie nowej regulacji zachowano przy 
tym zasadę, iż w wypadku wód w urządzeniu wodnym przeznaczonym 
do chowu lub hodowli ryb i usytuowanym na śródlądowych wodach pły-
nących, do pobierania ww. pożytków jest uprawniony właściciel tego  
urządzenia (art. 263 ust. 2).

W art. 255 pkt 4 ustawy zastrzeżono przy tym, iż przychodami Wód  
Polskich są m.in. wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania 
rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących 
własność Skarbu Państwa.

W pozostałym zakresie zasady i warunki rybackiego korzystania z publicz-
nych śródlądowych wód płynących zostały uregulowane w przepisach 
ustawy o rybactwie śródlądowym (art. 263 ust. 4), które to przepisy zostały 
w odpowiednim zakresie znowelizowane na podstawie przepisów prawa 
wodnego.

Po wejściu w życie ustawy – Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., regulacja 
dotycząca udostępnienia obwodu rybackiego w drodze oddania go w użyt-
kowanie, została zamieszczona w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. 
o rybactwie śródlądowym. W przepisach tej ustawy zachowano przy tym 
w niemalże niezmienionym kształcie regulacje prawne odpowiadające 
unormowaniom zawartym w przepisach ustawy – Prawo wodne z dnia 
18 lipca 2001 r., dotyczące wskazanej instytucji.

W przepisach wskazanej ustawy określono m.in. zasady podziału publicz-
nych śródlądowych wód powierzchniowych, na obwody rybackie. Zgodnie 
z art. 12 ust. 1 i 1a ustawy o rybactwie śródlądowym, publiczne śródlą-
dowe wody powierzchniowe płynące dzielą się na obwody rybackie, przy 
czym do obwodu rybackiego nie podlegają włączeniu wody znajdujących 
się w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody, w których jest 
zabronione wykonywanie rybactwa, oraz wody w sztucznych zbiornikach 
wodnych przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb i innych organizmów 
wodnych, usytuowanych na publicznych śródlądowych wodach powierzch-
niowych płynących, jeżeli wody w tych zbiornikach sztucznie zajęły grunty, 
które nie stanowią własności publicznej. Obwód rybacki składa się z zasad-
niczego obwodu rybackiego oraz uzupełniającego obwodu rybackiego  
(12 ust. 2 u.r.ś.). Zasadniczy obwód rybacki obejmuje wody jezior, zbior-
ników wodnych, rzek, kanałów lub cieków naturalnych niezbędnych  
do prowadzenia przez uprawnionego do rybactwa racjonalnej gospodarki 
rybackiej, natomiast uzupełniający obwód rybacki obejmuje wody pły-
nące dopływów zasadniczego obwodu rybackiego, na których uprawniony 
do rybactwa okresowo wykonywał czynności związane z prowadzeniem 
racjonalnej gospodarki rybackiej, określone w operacie rybackim (art. 12 
ust. 3 i 4 u.r.ś.).

W ustawie sprecyzowano również krąg podmiotów „uprawnionych 
do rybactwa”. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 u.r.ś., do chowu, hodowli lub 
połowu ryb w obwodzie rybackim uprawniony jest podmiot wykonujący 
uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego albo 
osoba władająca obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z:

Przychody Wód Polskich

Obwody rybackie

Podmioty uprawnione 
do rybactwa
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a) właściwym podmiotem na podstawie art. 6d ust. 2 albo
b) podmiotem wykonującym uprawnienia Skarbu Państwa w zakresie 

rybactwa śródlądowego do dnia 30 czerwca 2017 r., albo
c) podmiotem wykonującym do dnia 31 grudnia 2005 r. uprawnienia 

Skarbu Państwa w zakresie rybactwa śródlądowego na warunkach 
określonych przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospo-
darowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 91 i 1162).

Na uprawnionych do rybactwa, o których mowa w ww. przepisie, w usta-
wie o rybactwie śródlądowym nałożono obowiązek prowadzenia w obwo-
dach rybackich racjonalnej gospodarki rybackiej. Obowiązek ten dotyczy 
zarówno osób, z którymi zawarto stosowne umowy, jak i dyrektorów RZGW, 
posiadających status uprawnionych do rybactwa, w wypadku, w którym 
obwód rybacki nie został oddany do użytkowania (art. 6 ust. 1 u.r.ś). Zgod-
nie z art. 6 ust. 2 u.r.ś. racjonalna gospodarka rybacka polega na wykorzy-
stywaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie z operatem rybackim, 
w sposób nienaruszający interesów uprawnionych do rybactwa w tym 
samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicz-
nej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przy-
szłym uprawnionym do rybactwa. Oceny wypełniania przez uprawnionego 
do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej 
w obwodzie rybackim dokonuje marszałek województwa na podstawie 
operatu rybackiego, dokumentacji gospodarki rybackiej oraz programu 
ochrony i odbudowy zasobów ryb, co najmniej raz na 5 lat (art. 6 ust. 2a 
u.r.ś.). Z dniem 1 stycznia 2018 r. uległ zmianie art. 6 ust. 3 ww. ustawy. 
Zgodnie z nowym brzmieniem Marszałek województwa w wyjątkowo uza-
sadnionych przypadkach, a zwłaszcza w razie zanieczyszczenia znacząco 
pogarszającego warunki bytowania ryb albo masowego wystąpienia cho-
rób ryb, może, w drodze decyzji administracyjnej wydanej po zasięgnięciu 
opinii dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwolnić od obowiązku prowadze-
nia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznać zbiornik wodny za nieprzy-
datny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na czas określony.

W ustawie przewidziano również, iż do obowiązków podmiotów uprawnio-
nych do rybactwa, określonych w art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o rybactwie 
śródlądowym, należy dokumentowanie działań związanych z prowadzoną 
gospodarką rybacką w sposób rzetelny, systematyczny i zgodny ze sta-
nem faktycznym, a także udostępnianie danych dotyczących prowadzonej  
działalności, w celach statystycznych oraz badawczych, podmiotom 
wykonującym zadania powierzone przez ministra właściwego do spraw  
rybołówstwa lub w celu dokonania kontroli przestrzegania przepisów 
o rybactwie śródlądowym. Szczegółowe unormowania dotyczące sposobu 
prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej przez podmioty upraw-
nione do rybactwa zostały zawarte w rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
dokumentacji gospodarki rybackiej.

Najistotniejszym dokumentem, określającym założenia niezbędne do zre-
alizowania, w ramach racjonalnej gospodarki rybackiej jest operat 
rybacki określający zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej  

Racjonalna 
gospodarka rybacka  

i jej dokumentowanie

Operat rybacki
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w obwodzie rybackim. Operat rybacki sporządzany jest przez podmiot 
uprawniony do rybactwa raz na 10 lat w formie opisowej i graficznej. 
(art. 6a ust. 1-2 u.r.ś.). Część opisowa operatu rybackiego powinna zawie-
rać w szczególności dane dotyczące uprawnionego do rybactwa; dane 
i informacje dotyczące obwodu rybackiego; zasady prowadzenia gospo-
darki rybackiej, opracowane z uwzględnieniem zróżnicowania obwodu  
rybackiego na zasadniczy i uzupełniający obwód rybacki (art. 6a ust. 3 u.r.ś.).

Ustalenia operatu rybackiego przyjęte w perspektywie 10-letniej mogą 
zostać zmienione w wypadku przewidzianym w art. 6a ust. 4 u.r.ś. Upraw-
niony do rybactwa może dokonać zmian w operacie rybackim przed upły-
wem 10 lat, jeżeli organ administracji publicznej, z którym uprawniony 
do rybactwa zawarł umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, wyra-
ził, przez zmianę tej umowy, zgodę na dostosowanie zasad prowadzenia 
gospodarki rybackiej do: 1) strategii, polityki, planów lub programów 
w dziedzinie rybactwa śródlądowego, w tym programu ochrony i odbu-
dowy zasobów ryb, opracowanych przez organy administracji publicz-
nej, 2) nowych okoliczności, niewynikających z przyczyn leżących po stro-
nie uprawnionego do rybactwa, których nie mógł on przewidzieć przed 
złożeniem operatu rybackiego do zaopiniowania, w szczególności klęsk 
żywiołowych, zmiany przebiegu granic obwodu rybackiego lub realizacji  
inwestycji znacząco oddziałującej na środowisko wodne w obwodzie 
rybackim, 3) warunków korzystania z wód regionu wodnego lub zlewni,  
o których mowa w przepisach ustawy – Prawo wodne. Jednocześnie usta-
wodawca zastrzegł, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczą-
cych celowości dokonania zmiany w operacie rybackim, organ administra-
cji publicznej, przed wydaniem zgody, zwraca się o zajęcie stanowiska, 
odpowiednio, do organu administracji publicznej, który opracował projekt 
programu, planu, polityki lub strategii albo właściwego marszałka woje-
wództwa, w przypadku zaistnienia nowych okoliczności, niewynikających 
z przyczyn leżących po stronie uprawnionego do rybactwa.

Zgodnie z art. 6a ust. 5 u.r.ś. operat rybacki oraz jego zmiany wymagają 
uzyskania pozytywnej opinii uprawnionej jednostki. Uprawniony do rybac-
twa w obwodzie rybackim obowiązany jest na podstawie art. 6a ust. 5c 
u.r.ś. przekazać kopię operatu rybackiego i pozytywnej opinii do systemu 
informacyjnego gospodarowania wodami, w sposób i w terminie określo-
nym w umowie, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o rybactwie 
śródlądowym. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wówczas 
gdy opinia do operatu rybackiego jest wadliwa, nierzetelna lub obciążona 
błędem, który uniemożliwia dokonanie oceny prowadzenia gospodarki 
rybackiej w obwodzie rybackim, na wniosek marszałka województwa, 
minister właściwy do spraw rybołówstwa może, w drodze decyzji admi-
nistracyjnej, nakazać uprawnionemu do rybactwa przekazanie operatu 
rybackiego do ponownego zaopiniowania, określając termin przekazania 
operatu do ponownego zaopiniowania (art. 6b ust. 1 ustawy). Jeżeli upraw-
niony do rybactwa nie przekaże operatu rybackiego do ponownego zaopi-
niowania w terminie wyznaczonym ostateczną decyzją, albo ponownie 
wydana opinia uprawnionej jednostki jest negatywna, uprawnienie do pro-
wadzenia gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim ulega zawieszeniu 
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z mocy prawa, odpowiednio od dnia upływu terminu przekazania operatu 
do ponownego zaopiniowania albo od dnia doręczenia uprawnionemu 
do rybactwa negatywnej opinii (art. 6c ust. 1). W przypadku negatywnej 
opinii sporządza się nowy operat rybacki w porozumieniu z organem admi-
nistracji publicznej wykonującym uprawnienia właściciela wód w zakresie 
rybactwa śródlądowego (art. 6c ust. 2). Zgodnie z art. 6c ust. 3 u.r.ś., w przy-
padku nieprzekazania operatu rybackiego do ponownego zaopiniowania 
lub w przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 2, dyrektor 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie może rozwiązać umowę użytkowania w każdym 
czasie i bez odszkodowania.

Sposoby sporządzania operatu rybackiego, szczegółowe wymagania, jakim 
powinien odpowiadać operat rybacki, jednostki uprawnione do opiniowa-
nia operatów rybackich, a także sposoby opiniowania operatu rybackiego, 
określone zostały w przepisach rozporządzenia ministra rolnictwa i roz-
woju wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego, wydanego 
w oparciu o upoważnienie zawarte w art. 6a ust. 6 u.r.ś.

W art. 6d u.r.ś., zawarto regulację dotyczącą umowy o oddanie obwodu 
rybackiego do użytkowania. W myśl wskazanego przepisu, oddanie obwodu 
rybackiego w użytkowanie następuje na podstawie umowy, która zawie-
rana jest przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski. Oddanie w użytkowa-
nie obwodu rybackiego następuje za opłata roczną, na czas nie krótszy 
niż 10 lat. Zawarcie takiej umowy winno być poprzedzone przedłożeniem 
pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego. Umowa o użytkowa-
nie obwodu rybackiego jest to odrębny i szczególny rodzaj umowy, który 
pod względem konstrukcji najbardziej zbliżony jest do umowy dzierżawy. 
W ustawie zastrzeżono jedynie w sposób ogólny, iż w sprawach w niej  
nieuregulowanych dotyczących użytkowania stosuje się odpowiednio prze-
pisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (art. 6d ust. 7 
u.r.ś. ustawy). W ustawie, poza wskazaniem, iż oddanie obwodu do użyt-
kowania następuje za opłatą roczną, zaś samo oddanie do użytkowania 
winno nastąpić na czas nie krótszy od lat 10, nie sprecyzowano żadnych 
innych wymogów dotyczących treści takiej umowy, pozostawiając stronom 
w tym zakresie w zasadzie pełną autonomię. Użycie w ww. ustawie ter-
minu „użytkowanie”, jest przy tym mylące albowiem użytkowanie, na grun-
cie przepisów kodeksu cywilnego, jest ograniczonym prawem rzeczowym, 
uregulowanym w art. 252 k.c., którego treść sprowadza się do oddania rze-
czy do używania i pobierania pożytków. Użytkowanie obwodu rybackiego 
sprowadza się zaś do rybackiego korzystania z śródlądowych powierzch-
niowych wód płynących, które zdecydowanie różnicuje wskazaną umowę 
od umowy użytkowania. Należy zatem przyjmować, iż wobec odesłania 
zawartego w art. 6d ust. 7 ustawy, przepisy dotyczące umowy użytkowa-
nia należy stosować na zasadzie ostrożnej analogii i tylko w takim zakre-
sie, który nie został wprost unormowany w przepisach ustawy o rybactwie 
śródlądowym. Na cywilnoprawny charakter stosunku prawnego zwracał 
też uwagę WSA w Gdańsku w postanowieniu z dnia 28 czerwca 2005 r.,  
II SA/Gd 188/05 (ONSAiWSA 2006, nr 2, poz. 59), w którym stwierdzono, że: 

Umowa w sprawie  
oddania obwodu rybackiego  

do użytkowania



ZAŁĄCZNIKI

59

„Oddawanie w użytkowanie obwodów rybackich przez organy administra-
cji publicznej odbywa się według reguł cywilnoprawnych, a nie przez jed-
nostronne władcze rozstrzygnięcia tych organów (art. 13 ust. 3 i 5 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.)”. 
Ustawa nie wymaga zachowania dla umowy żadnej szczególnej formy, 
w szczególności zaś formy aktu notarialnego, która jest wymagana dla usta-
nowienia ograniczonego prawa rzeczowego (art. 245 § 2 k.c.).

W art. 6d ust. 4 ustawy przewidziano, iż oddanie obwodu rybackiego 
w użytkowanie następuje w drodze konkursu ofert przy czym maksymalna 
oferowana stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego 
nie może być wyższa niż równowartość pieniężna 0,5 dt żyta, ustalona 
według średniej ceny skupu żyta, o której mowa w ustawie z dnia 15 listo-
pada 1984 r. o podatku rolnym, w zależności od rybackiego typu wody i jej 
położenia. Szczegółowe zagadnienia związane z konkursem ofert zostały 
uregulowane w art. 6d ust. 8 – 27 u.r.ś. W znowelizowanej ustawie o rybac-
twie, ustawodawca ponownie zastrzegł wyłącznie jeden wypadek, którego 
wystąpienie uprawnia dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, do rozwiązania wska-
zanej umowy. W art. 6d ust. 6 przewidziano, iż umowa o oddanie obwodu 
rybackiego w użytkowanie może być rozwiązana w każdym czasie i bez 
odszkodowania, w przypadku nierealizowania założeń zawartych w opera-
cie rybackim. Tym samym, w pozostałych wypadkach będzie to możliwe jedy-
nie wówczas gdy zezwala na to umowa – w terminach w niej wskazanych.

Istotnym jest, że ustawodawca w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c) u.r.ś. prze-
sądził przy tym, iż status uprawnionych do rybactwa posiadają również 
podmioty, które zawarły umowę z podmiotami wykonującymi prawa wła-
ścicielskie Skarbu Państwa, na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy 
– Prawo wodne lub z Agencją Nieruchomości Rolnych, która w ograniczo-
nym zakresie wykonywała te uprawnienia do dnia 31 grudnia 2015 r.

W art. 4 ust. 2 u.r.ś. uregulowano instytucję pierwszeństwa w zawarciu 
umowy, na mocy której następuje oddanie w użytkowaniu obwodu rybac-
kiego, na dalszy okres. Zgodnie z ww. przepisem, uprawnionemu do rybac-
twa na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje prawo 
pierwszeństwa w zawarciu umowy na dalszy okres. Oddanie w użytko-
wanie obwodu rybackiego, w wypadku wykonania prawa pierwszeństwa, 
następuje na okres 10 lat, chyba że strony ustalą dłuższy okres (art. 4 
ust. 4). Warunkiem skorzystania z takiego prawa jest złożenie przez upraw-
nionego do rybactwa, oświadczenie o skorzystaniu ze swojego prawa w ter-
minie do 6 miesięcy przed dniem upływu okresu, na jaki została zawarta 
umowa (art. 4 ust. 3 u.r.ś.). Na mocy ww. regulacji przesądzono, iż z prawa 
pierwszeństwa może skorzystać każdy podmiot posiadający status upraw-
nionego do rybactwa, w rozumieniu wskazanego przepisu, co oznacza, 
iż prawem tym objęto również osoby korzystające z obwodu rybackiego, 
w oparciu o umowę dzierżawy, zawartą z Agencją Nieruchomości Rolnych.

W ustawie uregulowano również szczególne zasady dotyczące okre-
ślania wysokości opłaty rocznej oraz nakładów rzeczowo – finanso-
wych na zarybienia, w umowie zawieranej w wyniku skorzystania przez  
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uprawnionego z prawa do pierwszeństwa. W przypadku gdy dotychczasowa 
umowa została zawarta na podstawie art. 6d ust. 2, stawka opłaty rocznej 
za użytkowanie obwodu rybackiego oraz równowartość nakładów rzeczo-
wych na zarybienia nie ulegają zmianie (art. 4 ust. 5). W przypadku nato-
miast gdy dotychczasowa umowa została zawarta z Agencją Nieruchomości  
Rolnych określone w umowie:

 − stawka opłaty rocznej za użytkowanie obwodu rybackiego jest usta-
lana w wysokości równej maksymalnej stawce opłaty rocznej za 1 ha 
powierzchni obwodu rybackiego, uwzględniającej rybacki typ wody 
i jej położenie;

 − nakłady rzeczowo-finansowe na zarybienia odpowiadają równowar-
tości czynszu dzierżawnego oraz nakładów rzeczowych określonych 
w dotychczasowej umowie, wyliczonych na podstawie średniej rocznej 
z ostatnich 3 lat trwania tej umowy, pomniejszonych o opłatę roczną 
(art. 4 ust. 6 u.r.ś).

Nowością w stosunku do poprzednio obowiązujących regulacji, jest unor-
mowanie dotyczące następstwa prawnego w zakresie umowy o odda-
nie obwodu rybackiego użytkowanie. W art. 6e ust. 1 u.r.ś. przewidziano, 
iż prawa i obowiązki wynikające z takiej umowy przejmuje następca 
prawny uprawnionego do rybactwa, któremu oddano w użytkowa-
nie obwód rybacki, posiadający kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 
w zakresie rybactwa, określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 6d ust. 27, oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym 
na podstawie art. 27 w okresie ostatnich 3 lat.

Na następcę prawnego w rozumieniu ww. przepisu nałożono obowiązek 
niezwłocznego, nie później jednak niż 2 miesiące po zaprzestaniu pro-
wadzenia przez dotychczasowego uprawnionego do rybactwa gospo-
darki rybackiej w danym obwodzie rybackim, wystąpienia do dyrektora  
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o dokonanie w umowie, o której 
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, zmian w zakresie oznaczenia uprawnionego  
do rybactwa (art. 6e ust.2).

W ustawie przewidziano również tryb ustanowienia obrębów hodowlanych 
i ochronnych. Przyjęto, iż w miejscach szczególnie przydatnych do prowa-
dzenia chowu lub hodowli ryb mogą być ustanawiane obręby hodowlane, 
w ramach obwodu rybackiego lub poza nim. Obręb hodowlany ustana-
wia i znosi marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej, 
na wniosek uprawnionego do rybactwa (art. 15 ust. 2b-2c u.r.ś). Ustanowie-
nie obrębu hodowlanego w ramach obwodu rybackiego wymagało zawar-
cia umowy pomiędzy uprawnionymi do rybactwa (art. 15 ust. 3). W obrębie 
hodowlanym nie obowiązują uprawnionego do rybactwa zakazy, o których 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2, oraz nakaz określony w art. 20 ust. 2 
(art. 13 u.r.ś). Z kolei, w ramach obwodu rybackiego, w wodach, w których 
znajdują się miejsca stałego tarła oraz rozwoju narybku gromadnego zimo-
wania, bytowania i przepływu ryb, mogą być ustanawiane obręby ochronne. 
W obrębach ochronnych zabrania się połowu oraz czynności szkodli-
wych dla ryb, a w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna  
zbiornika i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych  

Następstwo prawne

Obręby ochronne 
i hodowlane
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i urządzania kąpielisk. (art. 14 u.r.ś). Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.r.ś., obwody 
rybackie są ustanawiane i znoszone przed wojewodę w drodze aktu prawa 
miejscowego. Z kolei, obręby ochronne są ustanawiane i znoszone przez 
zarząd województwa w drodze uchwały, z urzędu lub na wniosek upraw-
nionego do rybactwa lub dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wod-
nej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Obręby ochronne 
ustanawia się, podobnie jak miało to miejsce przed nowelizację tejże 
ustawy, na czas nieokreślony albo czas określony. W przypadku zaś, gdy 
zachodzi konieczność zniesienia obwodu rybackiego na wodach objętych 
formami ochrony przyrody obwód rybacki znoszony jest po upływie ter-
minu, na który została zawarta umowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, 
chyba że uprawniony do rybactwa wyrazi zgodę na wcześniejsze rozwią-
zanie umowy (art. 15 ust. 2a u.r.ś).
Podmioty uprawnione do rybactwa zobowiązane są do oznakowania  
ustanowionych obrębów ochronnych i hodowlanych (art. 16 u.r.ś.).

W art. 15a ustawy, przewidziano obowiązki sprawozdawcze po stro-
nie dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w zakresie liczby obwodów 
rybackich nieoddanych w użytkowanie, przyczyn nieoddania w użytkowa-
nie oraz okresu, w którym obwody rybackie nie są użytkowane rybacko; 
liczby umów o oddanie w użytkowanie obwodów rybackich zawartych 
i rozwiązanych w ciągu roku; wysokości przychodów z tytułu oddania 
w użytkowanie obwodów rybackich; liczby ogłoszonych i rozstrzygniętych  
konkursów ofert, a także liczby protestów zgłoszonych w konkursach ofert, 
treści tych protestów i sposobu ich rozstrzygnięcia. Ww. podmioty obowią-
zane są do przekazywania ww. informacji z zakresu rybactwa śródlądo-
wego, za rok poprzedni, Ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa,  
w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

W artykułach 8, 10–11 u.r.ś. wymienione zostały zakazy odnoszące 
się do połowu ryb. W ustawie przyjęto również, iż w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach, a zwłaszcza do celów zarybieniowych, hodowli, ochrony 
zdrowia ryb oraz do celów naukowo-badawczych, marszałek województwa 
może, w drodze decyzji administracyjnej, zezwalać na odstępstwo od zaka-
zów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2 oraz w art. 10 ust. 1, a także 
na dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych (art. 17 ust. 1 u.r.ś.).
W związku z ustanowieniem powyższych zakazów, ustawodawca przewi-
dział odpowiedzialność karną za ich naruszenie, a ponadto także za inne 
czyny wskazane przepisach tej ustawy. W art. 27 ust. 1, 27a ust. 1 i 27b 
ust. 1 u.r.ś. wymienione zostały czyny, których popełnienie stanowi 
wykroczenie zagrożone karą grzywny, nagany lub ograniczenia wolno-
ści. W art. 27c ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym wymienione zostały 
natomiast czyny, których popełnienie stanowi przestępstwo zagrożone karą 
grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

W ustawie zawarto również regulacje dotyczące Państwowej Straży 
Rybackiej, która jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną podle-
głą bezpośrednio wojewodzie. Zadaniem Straży jest kontrola przestrze-
gania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie (art. 22 ust. 1 
i 2 u.r.ś). W przepisach ustawy zastrzeżono, iż w czasie wykonywania  

Obowiązki 
sprawozdawcze

Zakazy połowu ryb

Państwowa Straż Rybacka
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czynności służbowych strażnik Państwowej Straży Rybackiej jest upraw-
niony m.in. do kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób 
dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb 
u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu; kontroli 
ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadza-
nych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu; zabezpiecze-
nia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku 
niemożności ustalenia ich posiadacza; żądania wyjaśnień i wykonywania 
czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasad-
nionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia do: legi-
tymowania osób podejrzanych w celu ustalenia ich tożsamości, odebrania 
za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, zatrzy-
mywania za pokwitowaniem dokumentów tożsamości, kontroli środków 
transportowych w celu sprawdzenia zawartości ich ładunku w miejscach 
związanych z połowem ryb, przeszukiwania osób i pomieszczeń na zasa-
dach określonych w Kodeksie postępowania karnego w celu znalezienia 
przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających 
przepadkowi, doprowadzenia do najbliższego komisariatu lub posterunku 
Policji osób, w stosunku do których zachodzi potrzeba podjęcia dalszych 
czynności wyjaśniających. Do istotnych uprawnień strażników Państwo-
wej Straży Rybackiej, należy również zaliczyć dokonywanie czynności 
wyjaśniających w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, które zostały 
określone w przepisach ustawy, udziału w tych sprawach w charakterze 
oskarżyciela publicznego oraz wnoszenia środków zaskarżenia od rozstrzy-
gnięć zapadłych w tych sprawach, a także nakładanie grzywien w drodze 
mandatu karnego za wykroczenia określone w ustawie, żądanie niezbędnej 
pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jedno-
stek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przy-
padkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach 
określonych w przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żąda-
nia takiej pomocy; wstęp i wjazd: do pomieszczeń magazynowych i miejsc 
składowania ryb oraz na tereny obrębów hodowlanych, na tereny pozosta-
jące w administracji urzędów morskich, na tereny lasów, zakładów prze-
mysłowych, ośrodków turystyczno-wypoczynkowych, gospodarstw rolnych 
w zakresie niezbędnym do prowadzenia kontroli na wodach przyległych 
do tych terenów, na wały przeciwpowodziowe, śluzy, tamy, na teren elek-
trowni, młynów i tartaków wodnych, przepompowni oraz innych urządzeń 
piętrzących wodę, z wyjątkiem terenów i obiektów Sił Zbrojnych, Straży 
Granicznej i Policji oraz innych, których szczególne przeznaczenie stanowi 
informacje niejawne o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”; prowa-
dzenie działań kontrolnych w ww. miejscach wymienionych bez konieczno-
ści uzyskania zgody ich właściciela lub użytkownika; noszenie broni palnej 
krótkiej i broni sygnałowej oraz kajdanek zakładanych na ręce, ręcznych 
miotaczy substancji obezwładniających, pałki służbowej i przedmiotów 
przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej 
(art. 23 u.r.ś.).
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Dyrektywa 2000/60WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE L 327 
z 22.12.2000 str. 1, ze zm.).

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

3. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 poz. 310, 
ze zm.).

5. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2168, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302).

7. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 396, 
ze zm.).

8. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 333).

9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 ze zm.).

10. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.).

11. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1145 ze zm.).

12. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

13. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.).

14. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 821 ze zm.).

15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 55 ze zm.).

16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).

17. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 
państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537).

18. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 
i broni palnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2481).
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19. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

20. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie 
zlewni (Dz. U. poz. 2509).

22. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 
2002 r. w sprawie operatu rybackiego (Dz. U. z 2015 r. poz. 177).

23. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 
2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki 
rybackiej (Dz. U. poz. 326).

24. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 
2012 r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia 
racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 103).

25. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 
2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu 
rybackiego (Dz. U. Nr 27, poz. 181).

26. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 
2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków współdziałania 
Państwowej Straży Rybackiej z Policją (Dz. U. poz. 495).

27. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 
2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków posiadania, 
przechowywania i ewidencjonowania przez Państwową Straż Rybacką 
broni palnej, sygnałowej, amunicji i środków przymusu bezpośredniego 
(Dz. U. poz. 756).

28. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 
2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży 
Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką (Dz. U. Nr 5 poz. 55).

29. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 
1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego 
nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży  
(Dz. U. Nr 49 poz. 489).

30. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 
2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu 
innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2003).

31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Dz. U. poz. 2492).

32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu 
Wody Polskie (Dz. U. poz. 2506).

33. Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych 
w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Ministra 
Finansów poz. 56).
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej
9. Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa
10. Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
11. Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska
12. Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
13. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
14. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
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6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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6.6. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra


