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I. Dane identyfikacyjne
Jednostka
kontrolowana

Kierownik jednostki
kontrolowanej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
(dalej: "RZGW w Gdańsku").
Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich, od 18 stycznia 2018 r.1

Zakres przedmiotowy
kontroli

1. Organizacja gospodarki rybackiej oraz realizacja obowiązku oddania obwodów
rybackich do użytkowania.
2. Prawidłowość zawierania i realizacji umów z podmiotami uprawnionymi
do rybactwa.
3. Nadzór nad prawidłowością gospodarki rybackiej prowadzonej w obwodach
rybackich oddanych do użytkowania.
4. Prowadzenie gospodarki rybackiej w obwodach rybackich nieoddanych
do użytkowania.

Okres objęty kontrolą

Lata 2018-2019, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem.

Podstawa prawna
podjęcia kontroli

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK ustawy z dnia 23
grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2

Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

1. Piotr Lewandowski, doradca techniczny,
nr LGD/182/2019 z 17 grudnia 2019 r.

Kontroler

upoważnienie

do

kontroli

(akta kontroli str.1-45)

1 Dyrektorem
Regionalnego Zarządu Gospodar1<i Wodnej w Gdańsku od 21.03.2018 r. jest Aleksandra Anna Bodnar (dalej:
.Dyrektor"). z dniem 9.04.2018 r. na stanowisko Zastępcy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodar1<i Wodnej w Gdańsku
został powołany Andrzej Winiarski.
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Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności
OCENA OGÓLNA

RZGW podejmował właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami działania na
rzecz oddania obwodów rybackich do użytkowania. W umowach o użytkowanie
obwodów rybackich, zawieranych w okresie objętym kontrolą, prawidłowo określono
zasady prowadzenia gospodarki rybackiej, wysokość należnych opłat, sposób
zabezpieczenia roszczeń RZGW w Gdańsku w zakresie opłaty rocznej oraz
planowanych do poniesienia nakładów rzeczowo finansowych oraz określono
obowiązki użytkownika. Zagwarantowano również możliwość uczestniczenia
przedstawicieli RZGW w Gdańsku w zarybieniach i połowach. W toku kontroli
stwierdzono nieprawidłowości wskazujące na ograniczony nadzór nad mieniem
Skarbu Państwa, powierzonym użytkownikom obwodów rybackich, sprawowanym
przez RZGW w Gdańsku, przejawiającym się m. in. w niewielkiej liczbie
przeprowadzanych kontroli obwodów rybackich, niewyegzekwowaniem zapisów
umów w zakresie prowadzonych przez użytkowników połowów, zarybień,
posiadania aktualnych pozytywnie zaopiniowanych operatów rybackich oraz
zgodności zawartych umów z aktualnymi operatami. Ponadto Dyrektor przez ponad
osiem miesięcy nie wydała opinii w sprawie zwolnienia przez Marszałka
Województwa Pomorskiego z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki
rybackiej. RZGW w Gdańsku nie prowadził gospodarki rybackiej w obwodach
nieoddanych w użytkowanie oraz nie podjął działań zmierzających do czasowego
lub trwałego wyłączenia ww. obwodów od obowiązku prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny
cząstkowe4 kontrolowanej działalności w okresie
objętym kontrolą
OBSZAR

Opis stanu
faktycznego

1. Organizacja gospodarki rybackiej
obowiązku
oddania
obwodów
użytkowania

oraz realizacja
rybackich
do

1. RZGW w Gdańsku zarządzał 603 obwodami rybackimi o łącznej powierzchni
zasadniczej 78765,97 ha, w tym oddano do użytkowania 549 obwodów rybackich
o łącznej powierzchni zasadniczej 76 650,00 ha.
2. Na obszarze działania RZGW w Gdańsku utworzono:
- dwa obręby hodowlane, o łącznej powierzchni 5,58 ha, przy czym jeden
poza obwodami rybackimi Skarbu Państwa5, drugi na dz. nr 49/1 i dz. nr
49/4 obr. Bożepole Wielkie, gm. Łęczyce na obiekcie pstrągowym, w tym na
Kanale Wielkim, od piętrzenia Oazna rzece Łebie) do mostu (granice działki
49/4), który wchodzi w skład obwodu rybackiego rzeki Łeba nr 26. Obręby
hodowlane utworzono na wnioski użytkowników obwodów rybackich
Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.
Oceny cząstkowe to oceny działainości w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być
sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.
5 Na okres bezterminowy z warunkiem corocznego informowania o rozliczeniu produkcji
3
4
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Na czas ważności pozwolenia wodnoprawnego - do dnia 04.12.2026 r.

3

-

prowadzących gospodarkę rybacką na wymienionych obszarach (dalej:
"użytkowników");
pięć obrębów ochronnych, o łącznej powierzchni 47,83 ha, wszystkie
w obszarze obwodów rybackich Skarbu Państwa. Cztery w obwodzie
rybackim jeziora Wielkie Partęczyny na rzece Skarlanka w zlewni rzeka
Drwęca7, natomiast jeden w obwodzie rybackim rzeki Morag nr 28 Obręby
ochronne utworzono na wnioski użytkowników.

W badanym okresie nie zmieniono liczby ustanowionych obrębów ochronnych
i hodowlanych oraz ich powierzchni.
3. W latach 2018-2019 nie wystąpił przypadek zniesienia obwodu rybackiego na
wodach objętych obrębem ochronnym.
4. Na terenie administrowanym przez RZGW w Gdańsku, w latach 2018-2019,
ustanowienie obrębów hodowlanych miało miejsce w dwóch przypadkach:
- obręb hodowlany ustanowiony przez Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego w dniu 27.02.2019 r. Obręb ten znajduje się poza granicami
obwodów rybackich zarządzanych przez RZGW w Gdańsku;
- obręb hodowlany ustanowiony przez Marszałka Województwa Pomorskiego
(częściowo wobwodzie rybackim rzeki Łeba nr 2). Obręb hodowlany został
ustanowiony na wniosek podmiotu prowadzącego gospodarstwo pstrągowe, za
zgodą użytkownika obwodu rybackiego rzeki Łeba nr 2.
5. Utworzenie obrębów ochronnych w latach 2018-2019 miało miejsce w pięciu
przypadkach:
- w czterech przypadkach utworzenie dotyczyło obwodu rybackiego jeziora
Wielkie Partęczyny na rzece Skarlanka w zlewni rzeki Drwęca. RZGW
w Gdańsku prowadził w tym obwodzie rybackim kontrolę w dniach
30-31.10.2018 r. Wyniki kontroli nie podważyły zasadności ich utworzenia.
w przypadku obrębu ochronnego w granicach obwodu rybackiego rzeki Morąg
nr 2, utworzenie obrębu dotyczyło ochrony naturalnych tarlisk pstrąga
potokowego. Zapisy dotyczące obrębu ochronnego odzwierciedlają założenia
operatu rybackiego dla ww. obwodu rybackiego z dnia 29.08.2014 r.9.
(akta kontroli str.46-62)
6. Przychody RZGW w Gdańsku z tytułu zawartych umów o użytkowanie obwodów
rybackich w latach 2018 - 2019 wyniosły odpowiednio 1 513,43 tys. zł i 1 775,23
tys. zł. Należności z tytułu ww. umów na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 3,57 tys. zł1o,
a na dzień 31.12.2019 r. 3,25 tys. zł11. RZGW w Gdańsku naliczył odsetki tytułem
nieterminowej zapłaty za wystawione faktury, wynikające z zawartych umów
o użytkowanie obwodów rybackich, łącznie w kwocie 592,99 zł. W przypadku

6

Od 1 marca do 31 lipca każdego roku
Od 1 września do 31 stycznia każdego roku

9

Opinia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie 149IUWM/2014 z dnia 07.11.2014 r.

7

10

Należności dotyczyły sześciu kontrahentów i zostały uregulowane w 2019 r.

11

Należności dotyczyły jednego kontrahenta i została uregulowana w dniu 16.01.2020 r.

4

wystąpienia zaległości w spłacie należności RZGW w Gdańsku podejmował
czynności windykacyjne.
(akta kontroli str.63-78, 211-237)
7. Dyrektor wyjaśniła, że w celu analizy realizacji założeń wynikających z operatów
rybackich, w trakcie obowiązywania badanych umów, w latach 2018-2019
RZGW w Gdańsku prowadził następujące działania:
- kontrole zarybień wyznaczonych obwodów rybackich, podczas których
sprawdzany był materiał zarybieniowy m.in. pod względem zgodności z założeniami
zaopiniowanego operatu rybackiego oraz kontrolowana była ilość i rodzaj
sortymentu wskazanego gatunku ryby. Z czynności zarybieniowych sporządzana
była każdorazowo notatka służbowa, do której dołączano następujące dokumenty:
poświadczenie zdrowotności materiału zarybieniowego (weterynaryjne), świadectwo
pochodzenia tj. miejsce połowu lub wyhodowania materiału zarybieniowego, kopia
protokołu zarybień oraz dokumentacja fotograficzna z czynności zarybieniowych.
W żadnym przypadku, w badanym okresie, nie stwierdzono rozbieżności
w odniesieniu do zapisów operatów rybackich.
- kontrole obwodów rybackich w zakresie sprawdzenia realizacji zapisów umów
o użytkowanie obwodów rybackich w celu weryfikacji realizacji przez użytkowników
założeń wynikających z operatów rybackich.
(akta kontroli str. 46-62)
8. W latach 2018-2019 RZGW w Gdańsku prowadziło łącznie 85 postępowań
konkursowych12, z czego 21 postępowań było ogłoszonych jeszcze w roku 2017 (dla
ośmiu czas zakończenia konkursu przypadał na styczeń 2018 r., dla 6 konkursów
przypadał na marzec, natomiast dla siedmiu na maj). Pozostałe 64 konkursy ofert
zostały ogłoszone w latach 2018-2019.
W toku kontroli zbadano 12 postępowań13. Analizowane postępowania były
przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W dwóch
przypadkach oferenci złożyli protesty od wyniku postępowania. W pierwszym
przypadku protest dotyczył odrzucenia oferty w wyniku oceny komisji konkursowej
wskazującej na brak spełnienia wymagań określonych w § 7 ust. 1 pkt 5 oraz w § 9
ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r.14 oraz
organizatora konkursu, określonych w Opisie sposobu przygotowania oferty nr
ZRl4120-32/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. W wyniku rozstrzygnięcia protestu
postanowieniem15 Dyrektora RZGW w Gdańsku został on oddalony w całości.
W drugim przypadku protest dotyczył zakwestionowania przez komisję konkursową
czytelności złożonych przez przedstawicieli oferenta podpisów, co skutkowało
odrzuceniem oferty. W wyniku rozstrzygnięcia protestu postanowieniem16 Dyrektora
RZGW w Gdańsku został on uwzględniony, czego skutkiem było ponowne
rozpatrzenie ofert.
(akta kontroli str.79-87, 94-139, 286-311, 499)
9. Wszystkie zbadane operaty rybackie17 były pozytywnie zaopiniowane przez
uprawnioną do takiej czynności jednostkę naukową zgodnie z § 8 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r18 w sprawie operatu
W zakresie oddania w użytkowanie obwodów rybackich
W tym dwa w trybie pozakonkursowym
14 Dz. U. nr 27, poz. 181
12

13

15

Postanowienie z dnia 19.04.2018 r.

16

Postanowienie z dnia 18.04.2018 r.

W toku kontroli analizie poddano 10 operatów rybackich stanowiących załącznik do oferty konkursowej
18 Dz. U. z 2015 r. nr 177
17

5

rybackiego (dalej: rozporządzenie ws. operatów rybackich). Siedem operatów
zawierało wszystkie wymagane elementy w ramach części opisowej i części
graficznej. W postępowaniach konkursowych zakończonych zawarciem umów
nr OR/278/2019, nr OR/275/18, nr OR/276/18 uwzględniono operaty rybackie
niezawierające
wszystkich
wymaganych
elementów
wymienionych
w rozporządzeniu ws. operatów rybackich. W przypadku umów OR/278/2019,
nr OR/275/18 w operatach rybackich brak było informacji wskazanych w § 4 pkt 5a19
ww. rozporządzenia, a w operacie do umowy nr OR/276/18 § 4 pkt 10 ust.220.
Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że w ww. postępowaniach każdorazowo załączone
zostały kopie pozytywnie zaopiniowanych i parafowanych na każdej stronie, przez
jedną z trzech jednostek uprawnionych do opiniowania, operatów rybackich.
Przedłożone operaty weryfikowane są w wyznaczonych jednostkach przez zespół
opiniujący. RZGW nigdy nie posiadało kompetencji do weryfikowania operatów
przedkładanych w przypisanej prawem formie w konkursach ofert. Zgodnie z art. 6b.
1. ustawy z dnia z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym21, jedynie
"w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy opinia do operatu rybackiego
jest wadliwa, nierzeteina 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
administracyjnej, nakazać uprawnionemu do rybactwa przekazanie operatu
rybackiego do ponownego zaopiniowania, określając termin przekazania operatu do
ponownego zaopiniowania".
(akta kontroli str. 94-142, 451-462)
Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości

OCENA CZĄSTKOWA

RZGW w Gdańsku podejmował właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami
działania na rzecz organizacji gospodarki rybackiej oraz realizacji obowiązku
oddania obwodów rybackich do użytkowania.

OBSZAR

Opis stanu
faktycznego

2. Prawidłowość
zawierania
i
realizacji
z podmiotami uprawnionymi do rybactwa

umów

1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r, dla 549 obwodów oddanych do
użytkowania obowiązywało 367 umów22 zawartych w celu rybackiego korzystania
z obwodów rybackich w tym:
- według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w latach 2018-2019 w regionie
działania PGW WP RZGW w Gdańsku zawarto 15 umów na użytkowanie
obwodów rybackich,
-

239 umów zawartych przed 2018 r.,

19 Opisu działań bezpośrednio związanych z celami z celami ochrony obszarów Natura 2000 lub pozostałymi formami ochrony
przyrody, lub ze sposobem dostosowania prowadzonej gospodarki rybackiej do innych działań przewidzianych w planie
ochrony, zadaniach ochronnych lub planie zadań ochronnych parku narodowego, rezerwatu przyrody lub obszaru Natura
2000, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - lub wynikających z tych celów lub z tego sposobu;

Informacji w założeniach dotyczących ochrony i połowów ryb i raków, o których mowa w § 4 pkt 10, o wymiarach
gospodarczych ryb - gdy w obwodzie rybackim wystąpiły zmiany mające niekorzystny wpływ na wielkość lub strukturę
populacji ryb będących przedmiotem eksploatacji lub w innych przypadkach uzasadnionych przez uprawnionego do rybactwa;

20

21
22

Dz. U. z 2019 poz. 2168
Umowy dotyczyły wszystkich obwodów oddanych przez RZGW do użytkowania

6

-

113 umów zawartych z ANR,

W 2018 r. dziewięć umów zostało zawartych w drodze postępowań konkursowych
oraz 2 z zastosowaniem prawa pierwszeństwa. W 2019 r. zostały zawarte cztery
umowy w drodze postępowania konkursowego, w tym jedna (zawarta w dniu 27
grudnia 2019 r.), obowiązująca od 2020 r. Żadna z umów nie została zawarta
z zastosowaniem prawa pierwszeństwa23.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. 243 obwody rybackie objęte były
umowami użytkowania rybackiego zawartymi przez Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 294 obwody rybackie objęte były
umowami przejętymi od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (byłych Agencji
Nieruchomości Rolnych).
W latach 2018-201924 RZGW w Gdańsku prowadziło łącznie 85 postępowań
konkursowych, z czego 21 postępowań ogłoszonych było jeszcze w 2017 r. zaś
zakończonych w 2018 r.
Pozostałe 64 konkursy ofert zostały ogłoszone i zakończone lub wycofane już przez
Dyrektora RZGW w Gdańsku.
Łącznie w badanym okresie zostało przeprowadzonych i zakończonych lub
wycofanych:
-

21 postępowań konkursowych w 2018 r. (przeprowadzono i zakończono)

-

24 postępowania konkursowe w 2019 r. (przeprowadzono i zakończono)

-

40 postępowań konkursowych w 2019 r. zostało wycofanych - w związku
z brakiem (po 11ipca 2019r.) rozporządzenia wykonawczego pozwalającego
na rozstrzygnięcie ogłoszonych konkursów oraz w związku z rekomendacją
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dn. 22 listopada 2019 r. o znaku
KUM.20.26.2019.KW.

W ramach wszystkich 85 postępowań konkursowych:
-

wpłynęło 5 protestów od wyników konkursów,

-

w 29 postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta, w tym w:
o

w 2018 r. - w przypadku 11 postępowań konkursowych,

o

w 2019 r. - w przypadku 18 postępowań konkursowych.

Przyczyną zawarcia mniejszej liczby umów w stosunku do liczby prowadzonych
postępowań konkursowych było w:
-

29 przypadkach - brak ofert -,

-

40 przypadkach - wycofanie konkursów-,

-

dwóch przypadkach - błędne oferty złożone w postępowaniach
konkursowych.

Prawo pierwszeństwa w zawarciu umowy użytkowania obwodu rybackiego na dalszy okres określa art. 4 ust 3 ustawy z dnia
18 kwietnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (dalej: uśr.) Dz. U. z 2019 r nr 2168

23

W okresie 01.01.2018-1.07.2019 RZGW w Gdańsku ogłosi/64 postępowania konkursowe, w tym: 3 postępowania w dniu 12
marca 2019 r., 21 postępowań w dniu 12 kwietnia 2019 r. oraz 40 postępowań w dniu 28 czerwca 2019 r.

24

7

Wszystkie obwody rybackie o uregulowanym stanie prawnym zostały zgłoszone do
kankursów25 .
(akta kontroli str.88-93, 486-488)
2. Na podstawie analizy zapisów losowo wytypowanych do próby kontrolnej 20
umów26 stwierdzono, że w ww. umowach prawidłowo określono:
- wysokość należnych opłat, w tym możliwość aktualizacji przez RZGW
w Gdańsku ich wysokości,
- sposób zabezpieczenia roszczeń RZGW (w tym opłaty rocznej oraz
planowanych do poniesienia nakładów rzeczowo-finansowych)
wynikających z umowy poprzez postanowienia dotyczące m.in.:
o poddaniu się egzekucji trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego27 lub ustanowienia
hipoteki kaucyjnej na nieruchomości lub blokady środków pieniężnych na
rachunku bankowym lub wystawienie weksla in blanco,
o możliwość odstąpienia lub wypowiedzenia umowy w wypadku
naruszenia przez użytkownika jego obowiązków określonych
w umowie lub w przepisach prawa;
W analizowanych umowach nie przewidziano naliczenia kar umownych w wypadku
naruszenia przez użytkownika jego obowiązków lub na wypadek odstąpienia bądź
rozwiązania umowy, z wyjątkiem sytuacji bezumownego korzystania z obwodu
rybackiego po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy.
Ponadto w umowach zawarto zapisy dotyczące obowiązku użytkownika m.in.
w zakresie:
- prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, w tym wielkości i terminów
zarybień i połowów,
- przedkładania do RZGW w Gdańsku protokołu zarybień, kopii: faktur
zakupu materiału zarybieniowego, protokołu połowu ryb i raków, księgi
gospodarczej oraz zestawienia rocznego,
- opracowania operatu rybackiego wraz z opinią przed upływem jego
ważności,
- uzyskiwania zezwoleń, uzgodnień i pozytywnych opinii,
- każdorazowego informowania RZGW w Gdańsku o terminach planowanych
zarybień z określonym w umowie wyprzedzeniem28 oraz przeprowadzanie
ich zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
(akta kontroli str.94-147, 312-325)
3. W toku kontroli analizie, pod kątem sposobu egzekwowania przez RZGW
w Gdańsku powyższych postanowień umów, poddano 20 wskazanych w pkt 2
umów.
W wyniku weryfikacji przedłożonej do kontroli przez RZGW w Gdańsku
dokumentacji stwierdzono, że:
25

Do konkursów nie zgłoszono dwóch obwodów, w odniesieniu do których prowadzone są postępowania sądowe.

OR/280/2019 z 30.09.2019 L, OR/278/2019 z 07.06.2019 r., OR/279/2019 z 09.08.2019 L 0R/272/2018 z 24.05.2018 r.,
OR/270/2018 12.05.2018 L, OR/273/18 z 05.06.2018, OR/271/2018 z 24.05.2018 r., OR/274/18 z 05.06.2018 r., OR/275118
28.06.2018 r., OR/276/18 z 13.07.2018 r., OR/267117 z 11.12.2017 r., OR/269/18 05.03.2018 r., OR/259/17 15.03.2017 r.,
OR/220/13 z 09.10.2013 r., ANR Olsztyn 9 lIawa z 20.07.2000, OR/64/04 z 22.12.2004 r., 0R/70/04 z 22.12.2004 r.,
OR/277/18 z 01.10.2018 r., 0R/268/18 z 26.02.2018 r., ANR Gdańsk22 Charzykowy z 06.08.1993 r.

26

27

Dz. U. z 2019 r. nr 1460

26

W umowach przewidziano siedmio lub 14 dniowe wyprzedzenie
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-

w dokumentacji znajdowały się aktualne i pozytywnie zaopiniowane operaty
rybackie,

-

w 18 przypadkach umowy o użytkowanie obwodów rybackich były zgodne
z operatami rybackimi,

-

umowy nie zawierały obowiązku przekazania aktualnych operatów RZGW
w Gdańsku, jednakże zawarto w nich uprawnienie do rozwiązania umowy
przez RZGW w Gdańsku w przypadku ich nie przekazania,

-

w 16 przypadkach użytkownicy wnieśli, w formie przewidzianej w umowie,
zabezpieczenie należytego wykonania umowy obejmujący cały okres jej
trwania, w dwóch przypadkach użytkownicy, na podstawie zawartych umów,
nie byli zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia na rzecz RZGW
w Gdańsku29, w jednym przypadku zabezpieczenie w formie polisy wygasło
w trakcie trwania umowy30, natomiast w jednym przypadku31 użytkownik nie
wniósł zabezpieczenia przewidzianego w aneksie do umowy,

-

RZGW
w Gdańsku
egzekwował
regulowanie
mu należności wynikających z realizacji ww. umów,

-

w przypadku każdej z badanych umów stwierdzono niewyegzekwowanie
obowiązku zawiadamiania z odpowiednim wyprzedzeniem o zarybieniach
zaś w 12 przypadkach nieprzekazania, w terminach wynikających z umów,
dokumentów dotyczących gospodarki rybackiej uchybienia wynikające z jej
zapisów przez RZGW w Gdańsku;

przysługujących

(akta kontroli str.94-147)
4. W latach 2018-2019 wystąpił przypadek zmiany umowy w związku ze zmianą
w operacie rybackim dokonaną przed upływem 10-letniego terminu obowiązywania
operatu. Zmiana dotyczyła materiału zarybieniowego wprowadzanego do obwodu
rybackiego jeziora Skąpe na rzece Parzenica w zlewni rzeki Wda.
W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki
uprawnionego do rybactwa w zawartych umowach.

zmiany

oznaczenia

Pozostałe zmiany w umowach w latach 2018-2019 dotyczyły zmian powierzchni
obwodów rybackich:
- w 2018 r. zostało aneksowanych 5 umów, w związku z wyłączeniem
z obwodów rybackich jezior, dla których zgodnie z decyzją właściwego
starosty została dokonana zmiana w operacie ewidencji gruntów i budynków
poprzez wpisanie w miejsce użytków oznaczonych dotychczas jako Wp
(grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi) - jako użytki Ws (grunty
pod wodami powierzchniowymi stojącymi), zmiany dotyczyły następujących
obwodów rybackich:
o
o

obwód rybacki jeziora Wandowo w zlewni rzeki Gardęga (Gardeja);
obwód rybacki jeziora Duże (Gruta Duża) na cieku Struga Marusza nr 1;
o obwód rybacki jeziora Wielkie na rzece Łeba nr 1;

Umowyzawarteprzed2018r. ANROlsztyn9 lIawaorazANRGdańsk22Charzykowy
to umowyprawarybackiego
korzystania
zwódwyodrębnione
z umówdzierżawy,
którezostałyzawarteprzezAgencjęNieruchomości
RolnejwOlsztynie
orazAgencjęNieruchomości
RolnejwPruszczu
Gdańskim.
RZGWwGdańsku
przejąłww.umowyodAgencjiNieruchomości
Rolnej(obecnie:KrajowyOśrodekWsparciaRolnictwa)
wyłącznie
w zakresiedotyczącym
rybackiego
korzystania
z wód.
Zabezpieczanie
finansowe
pozostało
przyumowach
dzierżawyodpowiednio
obecniew KOWRw Olsztynie
orazw KOWR
Pruszczu
Gdańskim.
30 0R/70/04
z dnia22 grudnia2004r. użytkownik
wniósłzabezpieczenie
zgodniez umową,któranieprzewidywala
konieczności
jegoprzedłużenia
31 OR/64/04
z dnia22grudnia
2004r
29
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obwód rybacki jeziora Wielkie na cieku Dopływ z jeziora Wielkiego nr 2
w zlewni rzeki Wierzyca;
o obwód rybacki jeziora Wiejskie Małe (Góme) na cieku bez nazwy
w zlewni rzeki Pasłęka.
- w 2019 r. aneksowano jedną umowę, w związku z przyłączeniem do
obwodu rybackiego jeziora Bysławskie na cieku Zamrzonka (Bysławska
Struga) nr 2 - jeziora Minikowa, wobec konieczności doprowadzenia do
zgodności z aktualnym stanem faktycznym i prawnym na skutek ujawnienia
w księdze wieczystej (dla działki nr 35/1 obręb Minikowa, gm. Lubiewo,), iż
jezioro to stanowi użytek Wp (grunty pod wodami powierzchniowymi
płynącymi).
o

W badanym okresie nie było przypadków przedłużania okresów obowiązywania
umów.
(akta kontroli str.143-145)
5. W latach 2018-2019 zakończyła się jedna umowa dzierżawy praw rybackiego
użytkowania wód obwodu rybackiego, dotycząca obwodu rybackiego jeziora
Stanowo w zlewni rzeki Drwęca o powierzchni zasadniczej obwodu rybackiego 9,43
ha. Umowa została zawarta pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych, a osobami
fizycznymi. Wygasła w dniu 1 września 2019 r.
Uprawniony do rybactwa złożył wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa
w zawarciu umowy na dalszy okres z dniem 21 czerwca 2019 r. Wniosek ten został
złożony po upływie terminu32 wymaganego dla skorzystania z możliwości
przedłużenia umowy. W związku z powyższym RZGW w Gdańsku nie zawarł
umowy na dalszy okres.
Dyrektor wyjaśniła, że dla ww. obwodu rybackiego nie został ogłoszony konkurs,
ponieważ w momencie zakończenia umowy nie obowiązywał akt prawny,
pozwalający na ogłoszenie postępowania konkursowego (rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31stycznia 2007 r. w sprawie konkursów ofert na
oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego33 zostało uchylone z dniem
2 lipca 2019 r.). Przedmiotowy obwód rybacki zostanie objęty konkursem ofert na
oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego w momencie wejścia w życie
odpowiednich przepisów.
(akta kontroli str.88-93)
6. W latach 2018-2019 marszałkowie województw warmińsko - mazurskiego oraz
kujawsko - pomorskiego poinformowali RZGW o trzech przypadkach negatywnej
oceny prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w trzech obwodach rybackich.
Dwie pozostałe negatywne oceny34 dla obwodu rybacki jeziora Złotna (Kalnicki
Staw) na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Miłakówka oraz obwodu rybacki
jeziora Bożęcin (Olchowo) na cieku bez nazwy w zlewni kanału Kanał Elbląski,
wpłynęły do RZGW w Gdańsku w grudniu 2019 r. W przypadkach tych użytkownik
nie posiadał przez cztery miesiące 2019 r. ważnych operatów rybackich dla dwóch
obrębów rybackich.
W związku z powyższym RZGW w Gdańsku uczestniczy w sprawie o wykroczenie
jako oskarżyciel posiłkowy dotyczący czynu określonego wart. 27 ust. 1 ustawy
o rybactwie śródlądowym.

32

Do 6 miesięcy przed dniem upływu okresu, na jaki została zawarta umowa o użytkowanie obwodu rybackiego.

33

Dz. U. z 2007 Nr 27 poz. 181

34

Wydane przez marszałka województwa kujawsko - pomorskiego.

10

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że jedna negatywna ocena35 dotyczyła obwodu
rybackiego jeziora Mała Cerkwica na rzece Brzuchówka nr 2 w zlewni rzeki
Kamionka. W dniu 17.12.2018 r. zakończyła się terenową kontrolą wykonywania
umowy przeprowadzoną przez RZGW w Gdańsku, której wnioski zostały
zrealizowane.
(akta kontroli str.238-265, 511-515)
7. W latach 2018 - 2019 sposób postępowania w zakresie przejmowania ("odbioru")
jezior i obwodów rybackich po upływie okresu obowiązywania lub po rozwiązaniu
(wypowiedzeniu) umów był uregulowany zapisami zawartymi w umowach na
użytkowanie rybackie. Według zapisów umowy, RZGW w Gdańsku sporządzał
protokół zdawczo-odbiorczy w terminie uzgodnionym przez strony, nie póżniej
jednak, niż w terminie 14 dni od rozwiązania umowy. W przypadku odmowy
podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przez użytkownika, protokół
sporządzany był jednostronnie przez RZGW w Gdańsku.
Z dniem 13 listopada 2019 r. sposób postępowania w ww. zakresie został
uregulowany zarządzeniem nr 67/2019 Prezesa Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wód Polskich z dnia 13.11.2019 r. w sprawie zmiany Procedur
gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym we władaniu PGW WP, do
którego załącznik nr 11 stanowi wzór umowy użytkowania obwodu rybackiego.
(akta kontroli str.88-9, 266-284)
8. Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że w latach 2018 - 2019 nie został sporządzony
żaden protokół zdawczo-odbiorczy obwodu rybackiego. W przygotowaniu jest
protokół zdawczo-odbiorczyjeziora Stanowo w zlewni rzeki Drwęca.
(akta kontroli str. 88-91)
9. Dyrektor RZGW w Gdańsku z dniem 31 grudnia 2017 r. rozwiązał umowę
użytkowania rybackiego obwodu rybackiego jeziora Gowidlińskie na rzece Słupia
nr 3, wskutek niewłaściwego realizowania jej zapisów. Użytkownik nie uznał
rozwiązania umowy i w okresie objętym kontrolą NIK nadal prowadził gospodarkę
rybacką w przedmiotowym obwodzie rybackim wnosząc o rozstrzygnięcie sporu
przez Sąd Rejonowy w Kartuzach. Postanowieniem Sądu z dnia 10 lipca 2018 r.
zabezpieczono roszczenie użytkownika36. Do zakończenia kontroli postępowanie
przed sądem nie zakończyło się.
(akta kontroli str. 88-91, 326-330)
Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:
Na podstawie badania 20 umów o użytkowanie obwodów rybackich stwierdzono, że
RZGW w Gdańsku nie wyegzekwował od użytkowników obwodów rybackich:
- w 20 przypadkach37 - zawiadamiania o terminach zarybień z zachowaniem
wyprzedzenia wynikającego z umów,
35

Wydana przez Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

W wydanym postanowieniu Sąd: 1. udzielH uprawnionemu zabezpieczenia roszczenia poprzez zezwolenie na prowadzenie
na terenie obwodu rybackiego jezioro Gowidlińskie na rzece Słupia nr 3 czynności zarybiania i odłowu zgodnie z umową z dnia
1 grudnia 2006r. nr OR/132/06 i operatem rybackim z dnia 10 grudnia 2017r. nr ISR-541f712018 pozytywnie zaopiniowanym
przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w dniu 9 lutego 2018r. oraz nakazał uprawnionemu dbanie o dobrostan jeziora
Gowidlińskiego zgodnie z umową z dnia 1 grudnia 2006r. i uiszczanie opłaty rocznej, a obowiązanego Skarb Państwa
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Warszawie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zobowiązał
do zaniechania przeszkadzania powyższym czynnościom uprawnionego, 2. wyznaczył uprawnionemu lermin dwóch tygodni
na wytoczenie powództwa przeciwko Skarbowi Państwa Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w Warszawie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod rygorem upadku zabezpieczenia.
36

37

Na 69 powiadomień o zarybieniach cztery razy dochowano terminów wynikających z zawartych umów.
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-

-

w 12 przypadkach38 - przekazania, w terminach wynikających z umów,
dokumentów dotyczących gospodarki rybackiej (ewidencji zarybień, protokołów
połowu ryb i raków, zestawień rocznych i ksiąg gospodarczych),
w jednym przypadku39 - zawiadamiania o datach połowów,
w jednym przypadku40 - przekazania prawidłowo sporządzonego zestawienia
rocznego połowów i księgi gospodarczej41 oraz protokołu polowy ryb i raków
(oddzielnego dla każdego z realizowanych połowów zgodnie z wymogiem
zawartym w § 2 pkt 1 lit. b i § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dokumentacji gospodarki rybackiej42),
w jednym przypadku43 - wniesienia, do czasu niniejszej kontroli NIK,
zabezpieczenia roszczeń RZGW w Gdańsku wynikających z użytkowania
obwodu.
(akta kontroli str.94-142, 331-448,499)

Dyrektor RZGW w Gdańsku wyjaśniła, że w latach 2018-2019 RZGW w Gdańsku:
- przypomniał44 użytkownikom o konieczności przekazywania RZGW w Gdańsku
w terminie dokumentacji gospodarki rybackiej,
- weryfikował zestawienia roczne dokumentacji gospodarki rybackiej w ramach
posiadanych możliwości kadrowo-organizacyjnych,
- wzywał użytkowników do uzupełnienia dokumentacji gospodarki rybackiej
w przypadku ujawnienia braków w dokumentacji rybackiej,
- akceptował zawiadamianie o dacie zarybień bez zachowania umownego
wyprzedzenia z powodu realiów rynku producentów materiału zarybieniowego,
- otrzymał w 2020 r. brakującą polisę ubezpieczeniowct
Zastępca Dyrektora ponadto wyjaśnił, że:
- kontrolą połowów zajmuje się właściwy marszałek województwa,
wypełnianie przez użytkownika zobowiązań wynikających z umów,
w zakresie połowów, opierano na wartościach wskazanych w zestawieniu
rocznym oraz księdze gospodarczej i, że Dyrektor RZGW w Gdańsku
wystąpi do użytkownika o wyjaśnienie niezgodności pomiędzy zestawieniem
rocznym i księgą gospodarczą oraz protokołami połowu ryb.
(akta kontroli str.451- 474,508-511)
Zdaniem NIK stwierdzone przypadki nienależytego wykonywania umów przez
użytkowników obwodów rybackich świadczą o niewystarczających działaniach
podejmowanych przez RZGW w Gdańsku w celu egzekwowania postanowień umów
o użytkowanie obwodów rybackich.
OCENA CZĄSTKOWA

RZGW w Gdańsku w zawieranych umowach o użytkowanie obwodów rybackich
zobowiązał użytkowników do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.
38OR/27212018,
OR/270/2018,
OR/271/2018,
OR/274/18,
0R/275/18,
OR/276/18,
OR/267117,
OR/259/17,
0R/220/13,
0Rf70/04,
jezioroNiedackie,
0R/208/13.W
przypadku
weryfikacji
dokumentacji
rybackiej
dlatrzechumówzawartych
w2019
rokudozakończenia
kontroli
nieupłynął
terminnajejzłożenie
wRZGW
wGdańsku
39OR/220/13
40OR/220/13
41Zgodnego
zprotokolarni
połowu
ryb.
420Rf70/04
43OR/64/04
44Pismem
nrGO.RUW.441.6.2018.ad.
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Wszystkie umowy, zawarte w okresie objętym kontrolą i poddane analizie, zgodne
były z pozytywnie zaopiniowanymi operatami rybackimi. W umowach określono
sposób zabezpieczenia roszczeń RZGW w Gdańsku (w tym opłaty rocznej oraz
planowanych do poniesienia nakładów rzeczowo finansowych) wynikających
z umów poprzez postanowienia dotyczące zabezpieczeń finansowych oraz
możliwości odstąpienia lub wypowiedzenia umowy. Brak realizacji niektórych
postanowień umów o użytkowanie obwodów rybackich świadczy
o niewystarczających działaniach podejmowanych przez RZGW w Gdańsku w celu
egzekwowania postanowień tych umów.

OBSZAR

Opis stanu
faktycznego

3. Nadzór nad prawidłowością gospodarki rybackiej
prowadzonej w obwodach rybackich oddanych do
użytkowania
1. Na lata 2018 - 2019 zaplanowano, w zakresie realizacji umów o użytkowanie
obwodów rybackich, kontrole 31 obwodów rybackich, z których przeprowadzono 19
(łącznie u 10 użytkowników rybackich), w tym:
- w 2018 r. - skontrolowano 7 obwodów rybackich,
- w 2019 r. - skontrolowano 12 obwodów rybackich.
Na 549 oddanych do użytkowania obwodów rybackich RZGW w Gdańsku
skontrolował 7 w 2018 r. (1,27%) oraz 12 w 2019 r. (2,18%).
W latach 2018-2019 RZGW w Gdańsku otrzymał 2263 zawiadomienia
o zarybieniach, w tym w:
-

2018 r. - 1166 zgłoszeń o zarybieniach, w tym zrealizowano 55 kontroli
(4,7%);

-

2019 r. - 1097 zgłoszeń o zarybieniach, w tym zrealizowano 288 kontroli
(26,2%).
(akta kontroli str.149-161)

2. Wyniki przeprowadzonych w latach 2018 - 2019 kontroli kształtowały się
następująco:
-

-

-

w wyniku 13 kontroli nie wniesiono uwag do prowadzonej działalności
rybackiej,
trzykrotnie stwierdzono zarybienie niezgodne z operatem rybackim wezwano do dokonania zarybień zgodnie z zaleceniami operatu rybackiego
oraz do uzupełnienia zarybień,
czterokrotnie stwierdzono braki w dokumentacji prowadzenia gospodarki
rybackiej, w tym w trzech przypadkach były to braki kilku letnie - wezwano
do uzupełnienia dokumentacji,
stwierdzono, że uprawniony do rybactwa45 w latach 2013 - 2014 oraz na
początku 2015 r. prowadził gospodarkę rybacką bez operatu rybackiego
(akta kontroli str.154-156)

3. Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że w RZGW w Gdańsku do przeprowadzenia
planowanych kontroli przestrzegania umów przez użytkowników rybackich typowano
podmioty na podstawie:

45

negatywna ocena marszałka w 2016 r. - kontrolę RZGW w Gdańsku przeprowadzij w 2018 r
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-

zbliżającego się w danym roku terminu zakończenia umowy, a wobec
których dotychczas nie przeprowadzono kontroli;
- negatywnych ocen prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej
przygotowywanych przez marszałków województw, przekazywanych do
Dyrektora RZGW w Gdańsku;
- wyboru użytkownika rybackiego posiadającego umowy na obwody rybackie
o znacznej ilości lub o znacznej powierzchni;
- wyboru użytkownika rybackiego posiadającego nową umowę zawartą
z Dyrektorem RZGW w Gdańsku i prowadzącego gospodarkę rybacką
przez minimum pełne 3 lata gospodarcze;
- powtarzających się telefonicznych zgłoszeń o prowadzeniu nieracjonalnej
gospodarki rybackiej.
Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że w zakresie terenowych kontroli prawidłowości
czynności zarybieniowych Wody Polskie kierowały się:
- zarybieniami o wysokiej wartości;
- zarybieniami gatunkami kluczowymi dla danego obwodu, w tym
zarybieniami restutucyjnymi, dokonywanymi w ramach rządowego
programu odbudowy gatunków dwuśrodowiskowych, realizowanymi przez
Instytut Rybactwa Śródlądowego;
- zarybieniami u podmiotów, u których stwierdzono nieprawidłowości przy
wcześniejszych zarybieniach;
- zarybieniami u podmiotów unikających kontroli (tzn. wielokrotnie
przesuwających termin planowanych zarybień).
RZGW w Gdańsku nie dokonywał kontroli połowów. Połowy kontroluje właściwy
marszałek województwa w momencie wystawiania oceny racjonalnej gospodarki
rybackiej, sprawdzane są księgi gospodarcze oraz zestawienia roczne IIA i Bil
dokumentacji gospodarki rybackiej. Wody Polskie sprawdzają księgi gospodarcze
na kontroli terenowej właściwego wykonywania umów.
(akta kontroli str.149-161)
4. Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora RZGW w Gdańsku przy wyborze
podmiotów do kontroli przestrzegania umów przez użytkowników rybackich
kierowało się informacjami wskazanymi powyżej (pkt 3), w tym głównie zbliżającym
się terminem zakończenia umowy, co pozwala na skontrolowanie każdego obwodu
rybackiego m.in. jeden raz w czasie trwania umowy na użytkowanie rybackie. Nie
wszystkie kontrole przestrzegania umów przez użytkowników rybackich zostały
zrealizowane przede wszystkim ze względu na zmiany związane z reorganizacją
RZGW na Wody Polskie oraz braki kadrowe związany z przesunięciami do innych
obowiązków. Reorganizacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na Wody
Polskie, (z dniem 1 stycznia 2018 r.), spowodowała brak kadry w jednostkach
terenowych tj. Nadzorach Wodnych, czego następstwem była zmniejszona ilość
udziałów w czynnościach zarybieniowych. Jednak powyższe założenia dotyczące
kontroli przestrzegania umów przez użytkowników rybackich oraz czynności
zarybieniowych w rezultacie powinny sprawić, że wszyscy użytkownicy rybaccy
zostaną skontrolowani w czasie trwania umów na użytkowanie rybackie.
(akta kontroli str.158-161)
5. W latach 2018 - 2019 nie było przypadków, w których dyrektor PGW WP RZGW
w Gdańsku wypowiedział umowy w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami
w trakcie ich realizacji.
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(akta kontroli str. 158-161)
6. W latach 2018 -2019 nie było przypadków, w których RZGW w Gdańsku obciążył
karami umownymi użytkowników.
(akta kontroli str. 158-161)
7. Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że w latach 2018 -2019 RZGW w Gdańsku
dokonywał
sprawdzenia
realizacji
obowiązku
dokumentacyjnego
i sprawozdawczego uprawnionych do rybactwa poprzez wprowadzanie danych
z kopii dokumentacji rybackiej, złożonej przez każdego użytkownika rybackiego do
RZGW w Gdańsku w formie papierowej. Dane zawarte w dokumentacjach rybackich
z przedmiotowego roku, odpowiednio dla wskazanego obwodu rybackiego
wprowadzane są do tzw. karty gospodarki rybackiej obwodu rybackiego.
W 2018 r. pismem GD.RUW.441.6.2018.ad. RZGW w Gdańsku upomniał
użytkowników rybackich z obszaru swojego działania o konieczności terminowej
sprawozdawczości z dokumentacji gospodarki rybackiej.
(akta kontroli str. 158-161)
8. Jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora, RZGW w Gdańsku otrzymuje od użytkowników,
do dnia 15 kwietnia każdego roku, sprawozdanie za uprzedni pełny rok gospodarczy
w zakresie gospodarki rybackiej. Kopie dokumentacji rybackiej składane są
z zachowaniem zapisów rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia
dokumentacji gospodarki rybackiej. Użytkownicy rybaccy przedkładają do RZGW
w Gdańsku kopie:
- protokołów zarybień,
- potwierdzeń nabycia materiału zarybieniowego (faktur zakupu materiału
zarybieniowego),
- potwierdzeń zdrowotności materiału zarybieniowego,
- protokoły połowu ryb i raków,
- księgi gospodarcze,
- zestawienia rocznego strony "ABeD".
Weryfikacja następuje poprzez zestawienie przesłanych dokumentów z zapisami
zawartych umów na użytkowanie rybackie oraz z aktualnymi zaopiniowanymi
operatami rybackimi.
Ponadto, podczas przeprowadzenia kontroli terenowej pracownicy Wód Polskich
dokonują sprawdzenia wiarygodności złożonych kopii dokumentacji rybackiej.
(akta kontroli str. 158-161)
9. Dyrektor RZGW w Gdańsku realizowała obowiązek przekazywania do ministra
właściwego do spraw rybołówstwa informacji i danych statystycznych określnych
wart. 15a uśr.
(akta kontroli str.162, 501-507)
10. Obszar regionu wodnego Dolnej Wisły oraz regionów wodnych Banówki
i Świeżej znajduje w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz
warmińsko-mazurskim. Marszałkowie województw przekazywali do RZGW
informacje o wynikach ocen wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej w jeziorach i obwodach rybackich Skarbu Państwa.
Otrzymywane okresowe oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim były wykorzystywane w planowaniu
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kontroli oraz w dokonywaniu
z realizacji umowy.

okresowych

sprawdzeń

uprawnionego

do rybactwa

(akta kontroli str. 158-161)
11. W latach 2018 - 2019 nie
województwa
dotycząca zwolnienia46
racjonalnej gospodarki rybackiej.

została wydana
na czas określony

żadna decyzja
marszałka
od obowiązku prowadzenia
(akta kontroli str. 163-165)

12. RZGW w Gdańsku
współdziałał
w wykonywaniu
czynności
kontrolnych
w zakresie
prawidłowości
prowadzenia
gospodarki
rybackiej
z Marszałkiem
Województwa
Pomorskiego47,
Państwową
Strażą Rybacką48, prokuraturą49
oraz
Policją50.
(akta kontroli str. 158-161)
13. W dniu 15 listopada 2019 r. RZGW w Gdańsku zwrócił się do Okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego
w Olsztynie pismem GD.RUM.441.13.2019
o dostarczenie
oryginałów
aktualnych
operatów
rybackich
do umów nr OR/155/09
z dnia 28
października
2009 r. na oddanie w użytkowanie
obwodu rybackiego jeziora Bożęcin
(Olchowo)
na cieku bez nazwy w zlewni kanału Kanał Elbląski oraz umowa
nr OR/156/09
z dnia 28 października
2009 r. na oddanie w użytkowanie
obwodu
rybackiego jeziora Złotna (Kalnicki Staw) na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga
Miłakówka.
W dniu 26 listopada 2019 r. PZW w Olsztynie przesłał do RZGW w Gdańsku
oryginały aktualnych operatów rybackich.
W związku z otrzymanymi
od Marszałka
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
negatywnymi
ocenami
realizacji gospodarki
rybackiej w obwodzie
rybackim jeziora Bożęcin (Olchowo)
na cieku bez nazwy w zlewni kanału Kanał
Elbląski (OW-111.7141.1.100.2019
z dnia 12 grudnia 2019 r.) oraz obwodzie rybackim
jeziora Złotna (Kalnicki Staw) na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Miłakówka
(OW-111.7141.1.100.2019
z dnia 12 grudnia 2019 r.), w dniu 20 grudnia 2019 r.
RZGW w Gdańsku
zwrócił się o wyjaśnienia
i podanie powodu prowadzenia
gospodarki rybackiej bez aktualnie zaopiniowanych
operatów rybackich dla powyżej
wskazanych
obwodów w okresie od dnia 7 lipca 2019 r. do dnia 21 listopada 2019 r.
W udzielonej w dniu 03 stycznia 2020 r. odpowiedzi PZW w Olsztynie poinformował,
że w okresie,
kiedy na wymienionych
obwodach
rybackich
nie obowiązywał
pozytywnie zaopiniowany
operat (7 lipca - 21 listopada) Okręg Polskiego Związku
Napodstawieart.6 ust.1uśr
MarszałekWojewództwaPomorskiegowystąpiłdo DyrektoraRZGWz wnioskiemz dnia 17.05.2018o przeprowadzenie
kontroli uprawnionegodo rybactwa w obwodzie rybackim jeziora Niedackie na rzece Piesienica. Kontrola została
przeprowadzonaw dniu 24.06.2019r. Informacjao wynikach kontroli została przekazanado MarszałkaWojewództwa
Pomorskiegopismemz dnia01.07.2019r.(GD.RUM.4416.3.2019.ad)
RZGWw GdańskuzwróciłosiędoPaństwowejStrażyRybackiejo podjęcieinterwencjiw obwodzie rybackim jeziora
Mikorowona cieku bez nazwyw zlewni rzeki Pogorzelica(Pogorzeliczanka)- prośbao kontrolęterenowąi sprawdzenie
nieprawidłowościprowadzeniagospodarkirybackiej(GD,RUM.441.11.2.2018.ad
z dnia7 sierpnia2018r.), obwodzierybackim
jezioraGowidlińskiena rzeceSłupianr 3 - prośbao kontrolęterenową(e-maliz dnia 16.07.2018r.), udziałw czynnościach
zarybieniowych(e-mailz dnia27.07.2018r.)
49 Obwódrybackijeziora Gowidlińskiena rzece Słupianr 3 w zakresieniezaprzestania
wykonywaniagospodarkirybackiej
w obwodzierybackimgdzienastąpiłorozwiązanieumowya podmiotnadalprowadzigospodarkęrybackąw danymobwodzie
rybackim.PismemGD.RUM.0240.1.2018.IWz dnia 28 stycznia2018 r. PGW WP RZGWw Gdańskuprzekazałdo Sądu
Rejonowegow Kartuzachkopiewszystkichzawiadomieńo terminieplanowanychzarybieńza lata2014,2015,2016 i 2017.,
obwód rybackijeziora WielkieDługiena rzeceDłużnicaw zlewni rzekiTrzebiocha(Pilica)- PGWWP RZGWw Gdańsku
udzielił informacji pismem GD,RUM.4419.59.2018.adz dnia 25 maja 2018 r. w sprawie poławianianiewymiarowych
szczupakóww okresieochronnym.
50 Obwódrybackijeziora WielkieDługiena rzece Dłużnicaw zlewnirzekiTrzebiocha(Pilica)- RZGWw Gdańskuudzielił
informacjipismemGD.RUM.4419.59.2018.ad
z dnia 6 kwietnia2018 r. w sprawiepoławianianiewymiarowychszczupaków
w okresieochronnym

46
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48
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Wędkarskiego w Olsztynie nie prowadził na tych wodach gospodarki rybackiej,
a wędkarze zostali poinformowani o fakcie, że nie mogą w tym okresie wędkować.
Zarybienia z 2019 roku realizowane były w okresie obowiązywania starego operatu,
a uzupełnione zostały w grudniu, po otrzymaniu pozytywnej opinii nowego operatu
rybackiego na te obwody. Zaistniała sytuacja spowodowana była przeoczeniem
wynikającym z trudności kadrowych w dziale Zagospodarowania wód. Na przełomie
2018/19 r. skład osobowy pracowników w tym dziale uległ całkowitej wymianie.
Duża rotacja pracowników i długotrwała choroba ichtiologa wpłynęła na fakt
przeoczenia konieczności wcześniejszego opracowania nowych operatów. PZW
w Olsztynie wyjaśnił ponadto, że zasugerowano się datą podpisania umowy na
dzierżawę tych wód (01 listopada 2009r.), która była prawie 4 miesiące późniejsza
niż data wystawienia pozytywnej opinii operatu rybackiego na te obwody (07lipca
2009r.). Niezwłocznie po tym jak zorientowano się, że operaty tracą ważność
rozpoczęto pracę nad nowymi operatami, które na początku października 2019r.
zostały złożone do zaopiniowania do Instytutu Rybactwa Śródlądowego
w Olsztynie.
W dniu 30 grudnia 2019 r. Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego
pismem OW-111.7141.1.101.2019
poinformował RZGW w Gdańsku o skierowaniu do
Sądu Rejonowego w Ostródzie wniosków o ukaranie Zarządu Okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego w Olsztynie w związku z korzystaniem uprawnionego do
rybactwa w okresie od 7 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. z wód obwodu
rybackiego jeziora Bożęcin (Olchowo) na cieku bez nazwy w zlewni kanału Kanał
Elbląski oraz obwodu rybackiego jeziora Złotna (Kalnicki Staw) na cieku bez nazwy
w zlewni cieku Struga Miłakówka bez wymaganego operatu rybackiego.
W dniu 14 stycznia 2020 r. pismami GD.RUM.441.1.2020.ad oraz
GD.RUM.441.2.2020.ad kierowanymi do Sądu Rejonowego w Ostródzie Dyrektor
oświadczyła, że będzie działać jako oskarżyciel posiłkowy w ww. sprawie.
(akta kontroli str.166-199)
Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. W latach 2018-2019 RZGW w Gdańsku sprawował ograniczony nadzór nad
obwodami rybackimi oddanymi w użytkowanie, co mogło skutkować brakiem wiedzy
o nieposiadaniu przez użytkowników obwodów rybackich aktualnych pozytywnie
zaopiniowanych operatów rybackich dla oddanych w użytkowanie obwodów51 oraz
kontroli zarybień, o których RZGW w Gdańsku został powiadamiany z opóźnieniem.
Zastępca Dyrektora RZGW w Gdańsku wyjaśnił, że w latach 2018-2019 nadzór nad
użytkowaniem obwodów rybackich odbywał się, w ramach posiadanych możliwości
kadrowo-organizacyjnych, poprzez kontrole realizacji zapisów umów rybackich,
kontrolę zarybień i weryfikację otrzymywanej dokumentacji. Na skalę działań
podejmowanych w ww. latach, w ramach nadzoru realizacji umów ograniczająco
wpływały braki kompetentnych i przeszkolonych kadr, w tym trwający proces
tworzenia struktur i ujednolicania praktyk w ww. zakresie dla całego PGW WP.
W zakresie kontroli zarybień RZGW w Gdańsku planował udziały w ok. 20%
w każdym roku, w tym głównie u użytkowników rybackich. Założenia te zostały
zrealizowane jedynie częściowo. Reorganizacja RZGW na Wody Polskie, (która
nastąpiła z dniem 1 stycznia 2018 r.), spowodowała brak kadry w jednostkach
51

Dotyczy umów OR/155/09 oraz OR/156/09 z dnia 28 października 2009 r. na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich.
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terenowych, czego następstwem była zmniejszona ilość udziałów w czynnościach
zarybieniowych.
(akta kontroli str. 149-161)
Ponadto Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że w umowach z 2009 r. nie przewidziano
obowiązku przekazania RZGW w Gdańsku operatów sporządzonych po zawarciu
umów.
(akta kontroli str. 508-510)
Wskazane przez Zastępcę Dyrektora umowy zawierały uprawnienie do ich
rozwiązania m.in. w przypadku nieprzedłożenia pozytywnie zaopiniowanego operatu
rybackiego przed upływem jego ważności. Zabezpieczało ono osiągnięcie celu
zawartej umowy tj. prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach
rybackich stanowiących mienie Skarbu Państwa. Brak wiedzy w zakresie posiadania
przez użytkownika aktualnych pozytywnie zaopiniowanych operatów udaremniał
skorzystanie z uprawnień wynikających z umów.
RZGW w Gdańsku winien podejmować skuteczne działania w zakresie nadzoru nad
realizacją umów o użytkowanie obwodów rybackich stanowiących mienie Skarbu
Państwa.
Zdaniem NIK zakres podjętych przez RZGW w Gdańsku działań w zakresie
sprawowanego nadzoru, w tym kontrola 19 spośród 549 obwodów rybackich
oddanych do użytkowania52, obejmująca dwie z dziewięciu zaplanowanych w tym
okresie kontroli obwodów rybackich, w stosunku do których marszałkowie
województw53 wydali negatywne oceny prowadzenia gospodarki rybackiej, mógł
stwarzać ryzyko naruszenia obowiązku wynikającego z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16
grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym54 nakazującego
zarządzanie tym mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki,
z zachowaniem szczególnej staranności.
2. RZGW w Gdańsku nie podjął działań w celu zapewnienia zgodności warunków
zawartych w umowach nr OR/64/04 i 0R/70/04 na użytkowanie obwodów rybackich
z operatami rybackimi opracowanymi po zawarciu tych umów55.
(akta kontroli str.94-139, 499)
Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że:
-

52
53

oba operaty zostały zaopiniowane przez uprawnione podmioty,
RZGW w Gdańsku nie wyraził zgody na odstąpienie od warunków zwartych
w ww. umowach,
RZGW w Gdańsku w 2020 r. przeprowadzi kontrolę użytkownika zgodnie
z planem kontroli na rok 2020 oraz zadecyduje o kontynowaniu lub rozwiązaniu
umów z ww. podmiotem.
(akta kontroli str.451-462, 511-515)

RZGW w Gdańsku skontrolował 7 w 2018 r. (1,27%) oraz 12 w 2019 r. (2,18%).
RZGW w Gdańsku obejmuje swoim działaniem województwa: Pomorskie, Kujawsko - Pomorskie, Warmińsko - Mazurskie.

Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, ze zm.
Operat rybacki stanowiący załącznik do oferty, na podstawie której zawarto umowę w 2004 roku wygasł po uplywie 10 lat od
jego pozytywnego zaopiniowania. Nowe operaty różniły się w zakresie zarybień z postanowieniami zawartych umów.
54

55
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Zdaniem NIK wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora nie uzasadniają braku
podejmowanych działań, do czasu kontroli NIK, gdyż użytkownik prowadził na
podstawie art. 6 ust. 2 uśr. gospodarkę rybacką w oparciu o aktualne pozytywnie
zaopiniowane operaty rybackie, w których w zakresie zarybień zawarto warunki
różniące się od warunków określonych w umowach.
3. RZGW w Gdańsku przez ponad osiem miesięcy nie wydał opinii56 w sprawie
zwolnienia przez Marszałka57 z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki
rybackiej na jeziorze Cheb i nie zawiadamiał Marszałka w tym czasie o jej
niezałatwieniu ze wskazaniem przyczyn oraz nowego terminu załatwienia sprawy,
czym naruszono art. 106 § 3 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego58. W myśl tych przepisów organ, do
którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je
niezwłocznie, jednak nie póżniej niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia
mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin. O każdym przypadku
niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest zobowiązany
zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia
sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
Dyrektor RZGW w Gdańsku wyjaśniła, że z uwagi na konieczność szczegółowej
analizy i złożoności sprawy Dyrektor RZGW w Gdańsku nie mógł dochować terminu
na załatwienie sprawy.
(akta kontroli str.285, 451-474, 511-515)
Zdaniem NIK powyższe wyjaśnienia nie uzasadniają nieprzekazania Marszałkowi
przez osiem miesięcy stanowiska wymaganego do wydania przez niego decyzji
oraz niezawiadamiania o terminie jego przekazania.
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Opis stanu
faktycznego

W ocenie NIK działania nadzorcze podejmowane przez RZGW nad przestrzeganiem
przez użytkowników obwodów rybackich i jezior warunków określonych w umowach
stwarzały ryzyko niezapewnienia realizacji racjonalnej gospodarki rybackiej.

4. Prowadzenie gospodarki rybackiej w
rybackich nieoddanych do użytkowania

obwodach

1. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Dyrektor RZGW w Gdańsku nie oddał
W użytkowanie innym podmiotom do rybackiego korzystania 54 obwodów rybackich:
-

-

dla jednego obwodu rybackiego w dniu 1 września 2019 r. zakończyła się
umowa rybackiego korzystania z wód - nie został ogłoszony konkurs na
oddanie obwodu do użytkowania rybackiego, ponieważ w dacie zakończenia
umowy nie obowiązywał akt prawny tj. rozporządzenia w sprawie konkursów
ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego, pozwalający na
ogłoszenie postępowania konkursowego (właściwy dokument został uchylony
z dniem 21ipca 2019 r.).
dla 2 obwodów trwają postępowania sądowe, w związku z czym oba obwody
nie mogą być oddane w użytkowanie rybackie nowym uprawnionym,

SI

Marszałek zwrócił się do RZGW w Gdańsku o opinię w lipcu 2019 r.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o rybactwie śródlądowym
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-

dla pozostałych 51 obwodów rybackich kilkukrotnie ogłaszane były konkursy
ofert na oddanie w użytkowanie, jednak brak zainteresowania nie doprowadził
do rozstrzygnięcia postępowań. Ostatnie postępowania konkursowe dla tych
obwodów zostało ogłoszone w dniach 13 marca oraz 14 kwietnia 2019 r. oraz
w dniu 28 czerwca 2019 r. W związku z brakiem obowiązujących przepisów
pozwalających na rozstrzygnięcie ogłoszonych konkursów oraz w związku
z rekomendacją Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w dniu 26 listopada
2019 r. wycofano konkursy, których rozstrzygnięcie przypadło na listopad oraz
grudzień 2019 r.
Obwody rybackie nieoddane w użytkowanie stanowią ok. 2,5% łącznej powierzchni
obwodów zarządzanych przez RZGW w Gdańsku
(akta kontroli str.204-207)
2. Dyrektor PGW WP RZGW w Gdańsku nie prowadzi gospodarki rybackiej
w żadnym obwodzie rybackim, w którym jest uprawniony do rybactwa.
Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:
Dyrektor RZGW w Gdańsku, jako podmiot uprawniony do rybactwa w obwodzie
rybackim, wbrew obowiązkowi określonemu wart. 4 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6 ust. 1
u.r.ś. nie prowadził racjonalnej gospodarki rybackiej w 51 obwodach rybackich, które
nie zostały oddane innemu podmiotowi do rybackiego wykorzystania. RZGW
w Gdańsku nie podjął również działań zmierzających do czasowego lub trwałego
wyłączenia ww. obwodów od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki
rybackiej, do czasu oddania ww. w użytkowanie w wyniku ogłaszanych konkursów.
Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że:
- prowadzenie działalności w zakresie gospodarki rybackiej wymaga
znacznych nakładów finansowych, w tym na sporządzenie i zaopiniowanie
operatów rybackich, zakup sprzętu, zatrudnienie pracowników i zakup
materiału zarybieniowego i utrzymywanie odpowiedniego potencjału
gospodarczego, nie wyłączając dysponowania odpowiednio wykształconą
i doświadczoną kadrą w dziedzinie rybactwa śródlądowego,
problemem w prowadzeniu gospodarki rybackiej i oddawaniu w użytkowanie
jest również fakt, iż wiele obwodów rybackich to bardzo małe cieki wodne,
które swoje ujście mają bezpośrednio do Morza Bałtyckiego. Takie obwody
rybackie nie znajdują zainteresowania we wszczętych postępowaniach
konkursowych, ponieważ nie są finansowo opłacalne dla oferentów,
nie w każdym ustanowionym obwodzie rybackim można właściwie
i racjonalnie prowadzić gospodarkę rybacką, nawet w zakresie samego
wędkarskiego użytkowania.
(akta kontroli str.204-207)
Dyrektor ponadto wyjaśniła, że:
-

liczba nieoddanych do rybackiego użytkowania obwodów rybackich od dnia
01.01.2018r. na terenie administrowanym przez RZGW w Gdańsku,
zmniejszyła się z 67 obwodów rybackich (na dn.01.01.2018) do 54
obwodów rybackich (na dn. 31.12.2019r.),
20

-

w 2018 r. do rybackiego użytkowania RZGW w Gdańsku oddał (po
przeprowadzonych konkursach) dziewięć obwodów rybackich, zaś w 2019
roku cztery obwody rybackie, w tym z uwagi na brak rozporządzenia
wykonawczego do ustawy o rybactwie śródlądowym (od dn. 01.07.2019r.)trzy obwody rybackie (umowy zostały zawarte w dniach 9 sierpnia, 30
września i 27 grudnia 2019 r.)
- liczbę obwodów rybackich, w których nie ma uzasadnienia ekonomicznego
prowadzenie gospodarki rybackiej, RZGW w Gdańsku, będzie mógł ocenić
po przeprowadzeniu postępowań konkursowych dla wszystkich
nieoddanych od dnia 01.01.2018r. (w dniu utworzenia przedsiębiorstwa
i przejęciu aktywów od poprzednika prawnego) do rybackiego użytkowania
obwodów rybackich na terenie RW Dolna Wisła (po wejściu w życie
rozporządzenia wykonawczego ustawy o rybactwie śródlądowym),
- po wprowadzeniu nowego rozporządzenia regulującego kwestię w oparciu
o art. 6d ust. 26 ustawy o rybactwie śródlądowym, Dyrektor RZGW
w Gdańsku w celu zapewnienia racjonalnej gospodarki rybackiej na
administrowanym terenie, przystąpi ponownie do ogłoszenia postępowań
konkursowych. Po ponownym ogłoszeniu i ewentualnym nierozstrzygnięciu
postępowań konkursowych, zostanie wykonana analiza nieoddanych do
rybackiego użytkowania obwodów rybackich, z uwzględnieniem działań
w kierunku:
o zwolnienia z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej
(wystąpienie do marszałków województw) z uwagi na brak uzasadnienia
ekonomicznego,
o uznania wód nieoddanych obwodów rybackich jako nieprzydatnych do
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (wystąpienie do
marszałków województw),
o zniesienia obwodów rybackich (wystąpienie do wojewodów).
- istnieje potencjalna możliwość, aby obwód rybacki, który wcześniej nie
znajdował zainteresowania wśród użytkowników rybackich, zostanie oddany
w użytkownie rybackie poprzez zawarcie umowy w drodze postępowania
konkursowego.
(akta kontroli str.482-485)
Zdaniem NIK, w przypadku obwodów rybackich, nie oddanych w użytkowanie, dla
których brak było uzasadnienia dla prowadzenia przez RZGW w Gdańsku
racjonalnej gospodarki rybackiej, zasadnym było wystąpienie RZGW w Gdańsku do
właściwego terytorialnie marszałka województwa o wydanie decyzji w sprawie
zwolnienia, do czasu ewentualnego wyłonienia użytkownika, od obowiązku
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznania zbiornika do tego czasu
za nieprzydatny do prowadzenia takiej gospodarki (art. 6 ust. 3 urś). W przypadku
zaś obwodów, które w ocenie RZGW w Gdańsku, nie spełniają warunków do
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, zasadnym było wystąpienie do
właściwego terytorialnie wojewody o zniesienie tego obwodu rybackiego (ar. 15 ust.
1 urś).
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RZGW w Gdańsku nie prowadził gospodarki rybackiej w obwodach nie oddanych
w użytkowanie oraz nie podjął działań zmierzających do czasowego lub trwałego
wyłączenia ww. obwodów od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki
rybackiej.
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IV. Wnioski
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o:
Wnioski

1. Podjęcie działań organizacyjnych mających na celu:

2.
3.
4.

zwiększenie nadzoru nad mieniem Skarbu Państwa powierzonym
użytkownikom obwodów rybackich,
egzekwowanie od użytkowników obwodów rybackich postanowień umów
użytkowania obwodów rybackich.
Podjęcie działań mających na celu zapewnienie zgodności zawartych
umów z aktualnymi operatami rybackimi.
Terminowe wydawanie opinii dotyczących zwolnienia z obowiązku
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.
Zapewnienie prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach
rybackich nieoddanych w użytkowanie innym podmiotom lub podjęcie
działań na rzecz usankcjonowania nieprowadzenia takiej gospodarki.

V. Pozostałe informacje i pouczenia
Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia
tych działań.
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.
Gdańsk, 30 kwietnia 2020 r.
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Jl '

Kontroler
p' t Lewandowski

oraev::tr

Dyrektor

fWICEDYREKlOR

DELEGATURY

NAJWYŻS;E6~f\J.;fryONTROLl
Ewa~
............................
podpis

podpis

22

