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I. Dane identyfikacyjne 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach1   

 

 

Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich, od 18 stycznia 2018 r.  

 (akta kontroli str. 2)  

 

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. 

 

 

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

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

Anna Hulboj, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr lka 3/2020 z 2 stycznia 2020 r.  

 (akta kontroli str.1) 

 

                                                      
1 Zwany dalej „RZGW”.  
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
RZGW podjął właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami działania na rzecz 
oddania obwodów rybackich do użytkowania. W umowach oddających 
w użytkowanie obwody rybackie zabezpieczył interesy Skarbu Państwa, a także 
określił w nich zasady użytkowania obwodu oraz prawa i obowiązki stron umów. 
Egzekwował postanowienia umów użytkowania obwodów rybackich, nadzorował 
użytkowników obwodów, weryfikując przedkładane przez nich dokumenty 
i  sprawozdania, a także, choć w ograniczonym zakresie, kontrolował dokonywane 
przez użytkowników zarybienia obwodów. RZGW nie zapewnił użytkowania obwodu 
rybackiego nieoddanego innym podmiotom w sposób zgodny z zasadami 
racjonalnego gospodarowania zasobami oraz przepisami prawa.  
Ustalenie kontroli wskazuje także na niski poziom kontroli realizacji zobowiązań 
umownych, ponieważ w ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarka rybacką. 
RZGW podejmując w okresie objętym kontrolą NIK, jedynie 11 doraźnych kontroli 
zarybienia dokonywanego przez użytkowników obwodów rybackich w pięciu z 29 
obwodów rybackich oddanych do użytkowania.   
Stwierdzone nieprawidłowości polegające na błędnym wpisywaniu w fakturach nazw 
obwodów rybackich oraz ustalaniu w sposób niezgodny z zawartymi umowami 
terminu ich płatności za użytkowanie obwodów rybackich, nie miały wpływu na 
działalność i ocenę kontrolowanej jednostki w badanych obszarach.  

 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja gospodarki rybackiej oraz realizacja 
obowiązku oddania obwodów rybackich do 
użytkowania 

1.1. Według stanu na koniec 2019 r. RZGW zarządzał 30 obwodami rybackimi. 
Powierzchnia 29 oddanych w użytkowanie obwodów rybackich wynosiła 
łącznie 10 513,53 ha. Jeden obwód rybacki nie posiadał opracowanego 
operatu rybackiego, w związku z tym nie została określona jego 
powierzchnia.  

Obwody oddane w użytkowanie znajdowały się na terenie trzech zarządów 
zlewni: w Katowicach – 11 obwodów o łącznej powierzchni 5 204,58 ha,  
w Gliwicach – 13 obwodów o łącznej powierzchni 1 819,68 ha i w Opolu - 
pięć obwodów, o łącznej powierzchni 3 489,27 ha.  

(akta kontroli str. 3 – 6)  

1.2. W latach 2018–2019 RZGW nie otrzymał informacji o ustanowieniu obrębów 
ochronnych i hodowlanych.  

W 14 operatach rybackich, z 15 poddanych szczegółowej analizie, zawarto 
stwierdzenie, że w wodach obwodu nie ma przesłanek do ustalenia obrębów 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OCENA OGÓLNA j 

OBSZAR 
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ochronnych, w których zakaz połowu ryb obowiązywałby przez cały rok. 
W jednym operacie nie odniesiono się do tego zagadnienia.  

(akta kontroli str. 7 i 10 – 54)  

1.3. W okresie objętym kontrolą, nie wystąpił przypadek zniesienia obwodu 
rybackiego.  

(akta kontroli str. 7)  

1.4.  W 2018 r. przychody RZGW z realizacji zawartych umów o użytkowanie 
obwodów rybackich wyniosły 33 799,31 zł, a w roku 2019 r. – 84 164,75 zł5. 
Różnica w przychodach spowodowana była tym, że opłatę za użytkowanie 
pięciu obwodów rybackich, włączonych w obszar działania RZGW w 2018 r. 
naliczył i pobrał w tym roku poprzedni ich administrator, Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu6. W 2019 r. opłaty za użytkownie tych 
obwodów pobrał RZGW.  
Stan należności na koniec 2018 r. z tytułu zawartych umów oddania  
do użytkowania obwodów rybackich wyniósł 2 870,58 zł netto7, na koniec 
2019 r. należności nie wystąpiły. W 2019 r. RZGW uzyskał przychody 
w wysokości 22,96 zł z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności za 
2018 r. W 2019 r. nie wystąpiły opóźnienia w uregulowaniu należności 
z  tytułu zawartych umów użytkowania obwodów rybackich. 

(akta kontroli str. 8 – 9) 

W analizowanych 15 zawartych przez RZGW umowach, oddających 
w  użytkowanie obwody rybackie postanowiono, że roczna opłata będzie 
uiszczana w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury, przy czym w 14 
umowach wskazano, że będzie ona uiszczana za każdy rok z góry, 
a  w  jednej umowie, zawartej w 2006 r., nie wskazano czy płatność będzie 
dokonywana z góry czy z dołu.  

Jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora, RZGW wystawiał faktury za użytkowanie 
obwodów rybackich w pierwszym kwartale roku, którego opłata roczna 
dotyczyła. Wyjątek stanowił rok 2018 r., w którym faktury wystawiono 
w  trzecim kwartale. Jak podała dalej Zastępca Dyrektora, w 2018 r. 
utworzono Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, co wiązało się 
z gruntowną przebudową organizacyjną, w wyniku której część zadań 
wykonywanych przez RZGW przeniesiono do nowych struktur - Zarządów 
Zlewni.  

(akta kontroli str. 58)  

1.5.  W trakcie obowiązywania badanych umów RZGW nie podejmował działań 
w  celu analizy realizacji założeń wynikających z operatów rybackich 
przedstawianych przez użytkowników obwodów rybackich. Jak podała 
Zastępca Dyrektora RZGW, oceny wypełniania, przez uprawnionego do 
rybactwa, obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej 
w  obwodzie rybackim, zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 
1985 r. o rybactwie śródlądowym8, dokonuje marszałek województwa na 
podstawie operatu rybackiego.  

(akta kontroli str. 63) 

 

                                                      
5 Przychody netto. Przychody  brutto wyniosły odpowiednio 41 573,13 zł i 103 522,64 zł.  
6 Zwany dalej „RZGW we Wrocławiu”. 
7 Stan należności na koniec 2018 r. brutto – 3 530,81 zł.  
8 Dz.U. z 2019 r., poz. 2168, zwana dalej: „u.r.ś.”.  
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1.6. W badanym okresie RZGW nie prowadził postępowań konkursowych  
na oddanie obwodów rybackich do użytkowania. Z obowiązujących w okresie 
objętym kontrolą 29 umów, 27 umów zawarto w grudniu 2014 r., jedną 
w  kwietniu 2015 r. – wszystkie na okres 10 lat, a jedną w grudniu 2006 r. na 
okres 20 lat. Jeden obwód rybacki nie został oddany w użytkowanie. 

Z 15 umów podanych szczegółowemu badaniu, 14 zostało zawartych 
w latach 2014 – 2015, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne9 oraz oświadczenia użytkownika, na podstawie art. 4 ust. 4 
u.r.ś. o skorzystaniu z  prawa pierwszeństwa w zawarciu umowy na dalszy 
okres, a jedna z  2006 r. w wyniku konkursu na okres 20 lat.  

(akta kontroli str. 4 – 6 i 10 – 54 i 63)  

1.7. Wszystkie operaty rybackie dołączone do 15 umów oddających 
w użytkowanie obwody rybackie, poddanych szczegółowemu badaniu, 
zostały pozytywnie ocenione, jako zgodne z wymaganiami rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu 
rybackiego10. Ocen dokonała, zgodnie z § 8 pkt 2 ww. rozporządzenia,  
jednostka uprawniona do opiniowania operatów - Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie.   

(akta kontroli str. 10 – 54)  

 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność RZGW w badanym 
obszarze.  

 

 

2. Prawidłowość zawierania i realizacji umów 
z  podmiotami uprawnionymi do rybactwa  

  

2.1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. obowiązywało 29 umów użytkowania 
obwodów rybackich i wszystkie umowy zostały zawarte do 31 grudnia 2017 r.  
Jedna z tych umów została zawarta w 2006 r., 27 – w 2014 r., a jedna w 2015 r. 
Z  29  umów, 24 zostały zawarte przez RZGW, a pięć umów przez RZGW we 
Wrocławiu11.   

(akta kontroli str. 4 – 7) 

2.2. Szczegółowe badanie, zawartych przez RZGW 15 umów oddających 
w użytkowanie obwodów rybackich wykazało, że RZGW we właściwy sposób 
zabezpieczył interesy Skarbu Państwa. Mianowicie: 

                                                      
9 Dz.U.2017.1121, obowiązującej do 31 grudnia 2017 r. , zwanej dalej „Prawo wodne”.  
10 T.j. Dz.U.2015.177. 
11 Nie było przypadku umowy dzierżawy jezior zawartej przez Agencję Nieruchomości Rolnych 
wykonującą uprawnienia Skarbu Państwa na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 
19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. 
z  2019 r., poz. 817 ze zm.).  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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− W każdej umowie określono wysokość należnej opłaty rocznej – 
odpowiadającej równowartości pieniężnej podanej w umowie ilości żyta 
w  dt12. Zaznaczono jednocześnie, że równowartość żyta zostanie ustalona 
na podstawie średniej ceny skupu żyta, o której mowa w ustawie o podatku 
rolnym13. W 14 umowach wskazano także, że opłata roczna zawiera 
podatek VAT. W jednej umowie nie określono czy w tej opłacie zawarty jest 
podatek VAT. Jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora, kwota opłaty rocznej 
wynikająca z tej umowy jest kwotą brutto.  

− Zawarte umowy nie przewidywały zmian wysokości opłaty rocznej – zmiana 
jej wysokości wynikała jedynie ze zmiany średniej ceny skupu żyta14.  

− W umowach tych określono konsekwencje nieterminowej płatności opłaty 
rocznej – naliczenie odsetek w wysokości ustawowej. 

− W 14 badanych umowach użytkownik złożył zabezpieczenie finansowe, 
w  formie „weksla in blanco”, na kwotę równą sumie rocznych nakładów 
finansowych na zarybienie oraz opłaty rocznej za użytkowanie obwodu 
rybackiego w wysokości ustalonej na dzień zawarcia umowy i zobowiązał 
się utrzymać zabezpieczenie przez cały okres trwania umowy. Jedna 
umowa, zawarta w 2006 r. na okres 20 lat, nie zawierała zabezpieczenia 
roszczeń RZGW. Zastępca Dyrektora wyjaśniła, że niezawarcie takich 
postanowień w umowie wynikało z braku obowiązujących w czasie 
podpisania tej umowy regulacji ustawowych.  
Ponadto, do czterech z pięciu umów o oddanie do użytkowania obwodów 
rybackich, w których RZGW wstąpił w prawa oddającego do użytkowania te 
obwody w miejsce RZGW we Wrocławiu, zostały zawarte aneksy, na 
podstawie których użytkujący wystawił i złożył weksel in blanco i oddał do 
dyspozycji RZGW. W przypadku jednej, piątej umowy taki aneks został 
zawarty dopiero w toku kontroli NIK, tj. 4 lutego 2020 r. W wyjaśnieniach, 
Zastępca Dyrektora nie podała przyczyn niepodpisania aneksu do tej 
umowy15 w sprawie zabezpieczenia finansowego, wskazała jedynie,  
że weksel zabezpieczający ewentualne roszczenia był w posiadaniu 
poprzedniego administratora tego obwodu – RZGW we Wrocławiu.  

(akta kontroli str. 58)  

− W umowach określono możliwość ich rozwiązana przed upływem okresu na 
jaki zostały zawarte przez RZGW, bez zachowania terminu wypowiedzenia: 
w przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika obowiązków 
określonych w umowie, po bezskutecznym upływie terminu wskazanego 
w  pisemnym wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości, po bezskutecznym 
upływie dodatkowego wyznaczonego przez RZGW jednomiesięcznego 
terminu zapłaty opłaty rocznej, a także w przypadku nierealizowania 
założeń zawartych w operacie rybackim. 

− Umowy przewidywały naliczanie odsetek za nieterminową zapłatę opłaty 
rocznej,  

                                                      
12 decytona, 100 kg, dawniej kwintal. 
13 Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 ze zm.).   
14 W latach objętych kontrolą, cena żyta byłą podawana przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w komunikacie ogłoszonym w M.P. 2017 r., poz. 958 i z 2018 r. poz. 1004 na rok 
następny. 
15 Umowa nr ZO/OR-41/2014 z 17 grudnia 2014 r., na podstawie aneksu  nr 2 z 9 stycznia 2019 r. 
RZGW w Gliwicach przejął od RZGW we Wrocławiu wykonywanie praw i obowiązków Oddającego 
w  użytkowanie obwodu rybackiego Mała Panew nr 1., który wszedł w życie z dniem podpisania 
z  mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 r.  
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− W umowach użytkownicy zobowiązali się do: 
a) prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, zgodnie z operatem 

rybackim, który był załączony do każdej z umów,  
b) corocznego zarybiania wód obwodu rybackiego materiałem 

zarybieniowym w gatunkach, asortymencie i ilościach nie mniejszych 
niż przedstawiono w zestawieniach załączonych do 14 umów. Do jednej 
umowy, zawartej w 2006 r., takiego zestawienia nie załączono, 
natomiast załączony do niej operat rybacki określał materiał 
zarybieniowy w dawkach średniorocznych – minimalnych 
i  maksymalnych, a także zarybienia fakultatywne,  

c) prowadzenia rejestru połowów, 
d) prowadzenia dokumentacji rybackiej i jej udostępniania na żądanie 

RZGW, 
e) przekazywania do RZGW protokołów zarybienia, wyników badań ryb 

oraz pozostałych danych na temat prowadzonej gospodarki rybackiej za 
każdy rok kalendarzowy, w terminie do 15 kwietnia roku następującego 
po roku, którego dane dotyczą – w 14 umowach, a w jednej do końca 
marca każdego roku, 

f) powiadamiania pisemnie, z wyprzedzeniem 5 dniowym, o planowanych 
zarybieniach, wraz z podaniem miejsc zarybienia lub spotkania 
z przedstawicielem RZGW – w 14 umowach, a w jednej umowie – 
z  wyprzedzeniem 3 dniowym, oraz informowania o zamiarze 
prowadzenia odłowów ryb przy pomocy narzędzi połowowych16. 

- W umowach RZGW zastrzegł sobie prawo wstępu na teren obwodu 
rybackiego i dokonanie oględzin poszczególnych jego składników, w celu 
skontrolowania przestrzegania przez użytkownika postanowień umowy, 
a użytkownik zobowiązał się do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy 
osobom dokonującym kontroli.  

(akta kontroli str. 10 – 54)  

2.3. Na przykładzie badanej próby 15 umów stwierdzono, że RZGW egzekwował 
postanowienia zawarte w umowach. I tak:  

- Do wszystkich wybranych do analizy umowach załączony był operat rybacki. 
W przypadku umowy zawartej w 2006 r. na okres 20 lat, zgodnie z art. 6a 
ust.  2. u.rś., użytkownik obwodu rybackiego sporządził i przedłożył w 2016 r., tj.  
po 10 latach, nowy operat rybacki. Wszystkie operaty posiadały pozytywne opinie, 
wydane przez jednostkę uprawnioną do opiniowania operatów, tj. przez Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,  

- w 14 wybranych do analizy umowach,  użytkownik złożył  zabezpieczenie 
finansowe należytego wykonania umowy w formie „weksla in blanco”, 
zabezpieczenie to obejmowało cały okres trwania umowy i żadne nie wygasło 
w trakcie trwania umowy,  

- na podstawie przedłożonych informacji o dokonanych zarybieniach w 2018 r. 
stwierdzono, że w przypadku pięciu umów dokonano zarybienia w ilości 
i  w  asortymencie ryb zgodnie z zawartymi w umowach zobowiązaniami, 
a  w  przypadku pozostałych 10 umów, dokonane zarybienia były zgodne 
z  asortymentem ryb w wielkościach zbliżonych do ujętych w umowie. Zgodnie 
z  postanowieniami zawartymi w umowach, zarybienia w obwodach rybackich są 
rozliczane w okresach trzyletnich.   

                                                      
16 W umowach nie zobowiązano do powiadamiania o terminach połowów. 
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Zastępca Dyrektora podała, że w okresie objętym kontrolą, w obwodach rybackich 
oddanych do użytkowania, nie stwierdzono przypadków niezrealizowania założeń 
zawartych w operatach rybackich. 

(akta kontroli str. 10 – 54,114 i 116)  

Zgodnie z zapisami umów oddania w użytkowanie obwodu rybackiego, rozliczenia 
obowiązku ponoszenia nakładów rzeczowo-finansowych wykonywane były 
w  okresach trzyletnich. Zapisy o stosowaniu trzyletniego okresu rozliczeniowego 
znajdowały się również w obowiązujących operatach rybackich. 

Jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora, efekty hodowli materiału zarybieniowego 
uzależnione są od wielu zmiennych, częstokroć nie do końca przewidywalnych, 
takich jak: warunki meteorologiczne i środowiskowe, czynniki chorobotwórcze czy 
wpływ antropogeniczny. Mogą zdarzać się lata, w których brakuje na rynku 
odpowiednich ilości dobrego jakościowo materiału zarybieniowego, więc aby 
uniknąć „zarybiania na siłę”  materiałem wątpliwej jakości, przyjęto trzyletni okres 
rozliczeń. Na podstawie przekazywanej przez użytkowników obwodów rybackich 
dokumentacji (protokoły zarybień, zestawienia zarybień) dokonywano zestawienia 
ilości i wartości wprowadzonego materiału zarybieniowego w rozdzieleniu na gatunki 
i asortyment. Uzyskane dane z trzech kolejnych lat porównywano z wielkościami 
zarybień zawartymi w umowie oddania w użytkowanie. Ostatni zakończony okres 
rozliczeniowy obejmuje lata 2015-2017 tym samym kolejny okres rozliczeniowy, 
obejmujący lata 2018-2020 zostanie zamknięty w 2021 roku. 

(akta kontroli str. 187)  

W 28 z 29 oddanych w użytkowanie obwodów rybackich, miały miejsce wyłącznie 
odłowy wędkarskie, a  w jednym, oprócz tych odłowów, również połowy narzędziami 
i  urządzaniami połowowymi (połowy gospodarcze). W 14 operatach rybackich 
poddanych szczegółowemu badaniu stwierdzono zapis, że poziom eksploatacji 
należy utrzymać na dotychczasowym poziomie. W operatach tych podano, 
w oparciu o rejestry połowowe, ilość odłowionych ryb w kilku latach poprzedzających 
rok sporządzenia operatu. W jednym operacie wskazano, że limit połowów 
(wędkarskich i gospodarczych) nie powinien przekroczyć 35 ton ryb. Analiza 
dokumentacji z 15 obwodów rybackich wykazała, że w 2018 r.17 dokonane połowy 
wędkarskie w 14 obwodach były na poziomie połowów z lat ubiegłych. Natomiast 
w jednym przypadku – w obwodzie rybackim Zbiornik Goczałkowicki nr 2, 
użytkownik podał, że połowy w 2019 r.18 wyniosły 43,5 tony ryb, tj. o 13,5 ton ryb 
więcej niż ustalony w operacie rybackim limit 35 ton ryb.   

(akta kontroli str. 132 – 134)  

W zawiązku z przekroczeniem w tym obwodzie rybackim w 2019 r. limitu połowów, 
RZGW, wystąpił19 do użytkownika o wyjaśnienia przyczyn przekroczenia ilości 
odławianych ryb, a także o podanie metody unikania powstawania takiej sytuacji 
w przyszłości. Pismo to zostało przekazane do wiadomości Marszałka Województwa 
Śląskiego, sprawującego nadzór nad prowadzeniem racjonalnej gospodarki 
rybackiej.  

(akta kontroli str. 141 i 144 )  

Na próbie 15 obwodów rybackich stwierdzono, że ich użytkownicy za 2018 r. 
sporządzili i  przekazali do RZGW dokumentację oraz informacje i dane statystyczne 

                                                      
17 Termin złożenia sprawozdania za 2019 r. przypadał po zakończeniu niniejszej kontroli.    
18 Według sprawozdania przekazanego pismem z 9 stycznia 2020 r. Połowy w 2018 r. mieściły się 
w  limicie i wyniosły 34,5 ton ryb.  
19 Pismem z 21 lutego 2020 r., termin złożenia wyjaśniań wyznaczono do 20 marca 2020 r.  
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określone w umowach oddających te obwody w użytkowanie, tj. protokoły 
zarybienia, wyniki badań ryb oraz zestawienie roczne.   

Odnosząc się do sprawdzania danych zawartych w ww. dokumentacji, Zastępca 
Dyrektora RZGW podała, że corocznie dla wszystkich obwodów rybackich 
weryfikowane były dane zawarte w protokołach zarybieniowych i wynikach badań 
ryb z  zestawieniami przedstawianymi przez użytkowników.  

(akta kontroli str. 115 i 135 – 136)  

Na przykładzie 15 obwodów rybackich oddanych do użytkowania stwierdzono, że 
faktury w 2018 r. wystawione były w dniu 21 sierpnia przez Zarząd Zlewni Gliwice 
oraz 6 września przez Zarząd Zlewni Katowice. W 2019 r. faktury za użytkownie 
obwodów rybackich wystawiono odpowiednio 8 i 4 marca. Wyznaczony w tych 
fakturach termin zapłaty był niezgodny z postanowieniami umownymi.  
Na koniec 2018 r., należności z tytułu realizacji umów użytkowania obwodów 
rybackich wyniosły łącznie 2 870,58 zł netto20, na koniec 2019 r. należności z tego 
tytułu nie wystąpiły W związku z nieterminowym opłaceniem faktur dotyczących 
opłaty rocznej, RZGW uzyskał w 2019 r. odsetki w wysokości 22,96 zł.  

 (akta kontroli str. 8 – 9, 60 – 61)  

2.4. W kontrolowanym okresie nie dokonywano zmian w 24 umowach oddających 
obwody rybackie do użytkowania, zawartych przez RZGW. Natomiast w przypadku 
pięciu umów, które zostały zawarte przez RZGW we Wrocławiu, dokonano zmian 
polegających na zmianie komparycji umowy21 w zakresie jednostki terenowej PGW 
Wody Polskie, w związku z włączeniem pięciu obwodów rybackich, których te 
umowy dotyczyły, do obszaru działania RZGW. Zmian tych dokonano aneksami 
z  9 stycznia 2019 r., które weszły w życie z dniem podpisania z mocą 
obowiązywania od 1 stycznia 2018 r. Ponadto kolejnym aneksem do tych umów, 
złożone zostało w RGZW przez użytkowników obwodów zabezpieczenie w formie 
weksla in blanco.  

W przypadku jednej umowy o oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego, zawartej 
na 20 lat , użytkownik, zgodnie z art.  6a.  ust. 2.  u.r.ś., przedłożył nowy operat 
rybacki. W wyniku porównania zapisów zawartych w poprzednim i zaktualizowanym 
operacie rybackim stwierdzono, że w zaktualizowanym operacie przewidziano 
wielkość zarybienia w podobnej wielkości i o dokładnie takiej samej wartości. 
Zmiana operatu nie wymagała zatem zmiany umowy. Użytkownik obwodu 
rybackiego uzyskał pozytywną opinię zaktualizowanego operatu, wydaną przez 
uprawnioną do takiej czynności jednostkę naukową, tj. Uniwersytet Warmińsko – 
Mazurski w Olsztynie.  

(akta kontroli str. 63 – 64, 72 – 76 i 113)  

 
2.5. W okresie objętym kontrolą, nie wystąpił przypadek wygaśnięcia umowy, na 
podstawie której podmioty uprawnione do rybactwa prowadziły gospodarkę rybacką.  

(akta kontroli str. 4 – 7 i 64)  

2.6. W kontrolowanym okresie RZGW nie stwierdził przypadku nierealizowania 
założeń zawartych w operacie rybackim i w związku z tym nie podejmowano działań 
w tym zakresie.  

(akta kontroli str. 114)  

                                                      
20 Tj. 3 530,81 zł brutto. 21 Oznaczenie stron umowy w jej początkowej części.  
21 Oznaczenie stron umowy w jej początkowej części.  
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2.7. RZGW nie posiadał uregulowań w zakresie sposobu postępowania 
dotyczącego przejmowania obwodów rybackich po upływie okresu obowiązywania 
lub rozwiązania (wypowiedzenia) umów użytkowania.  

Na próbie 15 umów oddających w użytkowanie obwody rybackie stwierdzono,  
że zawarto w nich postanowienia dotyczące wygaśnięcia umów. Mianowicie, 
zobowiązano użytkownika do zaprzestania prowadzenia gospodarki rybackiej 
w obwodzie z upływem czasu na jaki umowa została zawarta. Niezastosowanie się 
do tego obowiązku miało skutkować naliczeniem wynagrodzenia za bezumowne 
korzystanie z obwodu rybackiego, w wysokości stanowiącej równowartość opłaty 
rocznej podwyższonej o 100 %, a jednocześnie użytkownik nie nabywał tytułu 
prawnego do dalszego użytkowania. Postanowiono także, że zwrotne przekazanie 
obwodu przez użytkownika nastąpi po sporządzeniu protokołu zdawczo-
odbiorczego, w terminie uzgodnionym przez strony, nie później niż w dniu 
wygaśnięcia umowy - w 14 umowach, a w jednej umowie - w terminie 14 dni od 
wygaśnięcia umowy. Ponadto w 14 umowach zawarto zapis, że w przypadku 
uchylenia się użytkownika od przekazania obwodu, RZGW może dokonać objęcia 
obwodu we własnym zakresie na koszt użytkownika. 

(akta kontroli str. 81, 89 i 143) 

2.8. W okresie objętym kontrolą, nie wystąpił przypadek przejęcia obwodu 
rybackiego po upływie okresu obowiązywania lub rozwiązania umowy użytkowania, 
nie było też przypadku użytkowania obwodu rybackiego bez tytułu prawnego.  

(akta kontroli str. 4 – 6 i 64)  

 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 Na próbie 30 faktur z lat 2018 - 2019, dotyczących opłat rocznych za 1.
użytkowanie losowo wybranych 15 obwodów rybackich, termin ich płatności 
został wyznaczony niezgodnie z zawartymi umowami o użytkowanie tych 
obwodów. Mianowicie: 

a) W fakturach z  dnia 21 sierpnia 2018 r., wystawionych przez Zarząd Zlewni 
w Gliwicach, jako termin płatności wskazano 4 września 2018 r., czyli termin 
po upływie 14 dni od dnia wystawienia faktury, 

b) W fakturach z  dnia 6 września 2018 r., wystawionych przez Zarząd Zlewni 
w Katowicach, jako termin płatności wskazano 6 października 2018 r., czyli 
termin po upływie 30 dni od dnia wystawienia faktury, 

c) W fakturach z  dnia 4 marca 2019 r. wystawionych przez Zarząd Zlewni 
w  Katowicach, jako termin płatności wskazano 25 marca 2019 r., czyli 
termin po upływie 21 dni od dnia wystawienia faktury 

d) W fakturach z  dnia 8 marca 2019 r., wystawionych przez Zarząd Zlewni 
w  Gliwicach, jako termin płatności wskazano 31 marca 2019 r., czyli po 
upływie 23 dni od dnia wystawienia faktury. 
 

Zawarte umowy stanowiły, że „Opłata będzie uiszczana za każdy rok z góry 
w  terminie 21 dni od daty otrzymania faktury”.  
Ponadto te dwa Zarządy Zlewni wyznaczały użytkownikom obwodów rybackich 
różne terminy płatności opłaty rocznej, co może świadczyć o nierównym 
traktowaniu użytkowników.  
Przyczyny podawania w ww. fakturach niejednakowych i niezgodnych 
z zapisami umów terminów płatności Zastępca Dyrektora wyjaśniła trudnościami 
spowodowanymi wdrażaniem nowego systemu organizacji Wód Polskich, 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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nowego systemu finansowo–księgowego oraz niedopracowanym systemem 
komunikacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi RZGW. 

(akta kontroli str. 60 – 62 i 140)    

Zdaniem NIK, podane okoliczności nie usprawiedliwiają wyznaczania 
w  fakturach terminu zapłaty opłaty rocznej niezgodnych z postanowieniami 
umownymi.  

 Z próby 15 faktur wystawionych przez RZGW w 2018 r., dwie faktury22, dot. 2.
opłaty rocznej, nie zostały zapłacone w wymaganym terminie, natomiast 
wezwania do zapłaty tych faktur zostały wystosowane 15 maja 2019 r., tj. po 
upływie ok. siedmiu miesięcy od upływu terminu do zapłaty.  

Jako przyczynę zwłoki w wystosowaniu ww. wezwań do zapłaty, Zastępca 
Dyrektora wskazała wdrażanie nowego systemu finansowo–księgowego oraz 
zmiany kadrowe. 

(akta kontroli str. 60 – 62, 140, 145 – 152) 

Zdaniem NIK, podane okoliczności nie usprawiedliwiają opóźnionych działań 
w celu uzyskania należności Skarbu Państwa. 

  

 W dokumentacji księgowej za 2018 i 2019 r. nie stwierdzono faktury 3.
wystawionej za użytkowanie obwodu rybackiego Pszczynka nr 1. Natomiast 
stwierdzono dwukrotnie wystawioną fakturę za użytkowanie obwodu 
rybackiego Bierawka nr 123 w 2018 i 2019 r.   

 W 2018 r. nie została wystawiona faktura za użytkowanie  obwodu rybackiego 4.
Brynica nr 1, natomiast stwierdzono wystawioną fakturę na kwotę 
odpowiadającą kwocie za użytkowanie tego obwodu rybackiego ale w jej treści 
podano nazwę innego obwodu rybackiego – obwód rybacki Bierawka nr 1. 

Przyczyny błędnego wpisania nazwy obwodu rybackiego w ww. fakturach 
Zastępca Dyrektora wyjaśniła błędem występującym w zestawieniu 
wykorzystywanym przy ustalaniu wysokości opłat za użytkowanie obwodów.  

(akta kontroli str. 140 – 141 i 153 – 157) 

 W fakturze CSE 1/6/3/2019 z 8 marca 2019 r., w opisie usługi podano: 5.
„Użytkowanie obwodów rybackich zg. z umową z dnia 17.12.2018 r.”. 
Tymczasem umowa na użytkowanie tego obwodu została zawarta w 2014 r.  

Przyczyny podania błędnego roku umowy, z której wynikało zobowiązanie do 
zapłaty opłaty rocznej, Zastępca Dyrektora wyjaśniła omyłką pisarską.  

(akta kontroli str.  141 i 153 )  

Zdaniem NIK, wykazane błędy w fakturach powinny zobowiązywać 
pracowników RZGW do większej staranności przy wypisywaniu faktur.  

 

Działania  RZGW zapewniły użytkowanie obwodów rybackich zgodnie z zasadami 
racjonalnej gospodarki rybackiej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
Kontrolowana jednostka w zawartych umowach dotyczących użytkowania obwodów 
rybackich zabezpieczyła interesy Skarbu Państwa, a także egzekwowała realizację 
postanowień ww. umów. Stwierdzone nieprawidłowości polegające na błędnym 
wpisywaniu w fakturach nazw obwodów rybackich oraz ustalaniu terminu ich 
płatności w sposób niezgodny z zawartymi umowami za użytkowanie obwodów 

                                                      
22 Faktura nr CSE 2/27/9/2018 z 06.09.2018  i nr CSE 1/11/8/2018 z 21.08.2018   
23 Faktury nr :CSE1/2/8/2018 z 21.08.2018 r. i CSE2/21/9/2018 z 06.09.2018 r. oraz  CSE2/8/3/2019 
z 04.03.2019 r. i CSE1/6/3/2019 z 08.03.2019 r. 

OCENA CZĄSTKOWA 



 

12 

rybackich nie miały wpływu na działalność kontrolowanej jednostki w badanym 
obszarze. NIK zwraca jednak uwagę, że nieprawidłowo wystawione faktury mogą 
skutkować odmową ich zapłacenia przez kontrahentów.  

 

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

3.1. W latach objętych kontrolą RZGW nie sporządzał planów kontroli gospodarki 
rybackiej i nie przeprowadzał kontroli planowych w zakresie przestrzegania 
przez podmioty uprawnione do rybactwa postanowień zawartych umów.  

W tym okresie ograniczono się do przeprowadzenia 1124 kontroli zarybienia 
dokonywanego przez użytkowników obwodów rybackich, z których 
sporządzone zostały „Notatki z kontroli zarybienia”.  
Z administrowanych 29 obwodów rybackich, kontrole zarybienia zostały 
przeprowadzane w pięciu obwodach, tj.: Goczałkowice nr 2 (dwukrotnie),  
Zbiornik Rybnik nr 2 (czterokrotnie), Mała Wisła nr 1 (trzykrotnie) oraz 
Kuźnica Warężyńska i Potok Toszecki nr 1 (jednokrotnie). Kontrolowane 
zarybienia dotyczyły następujących gatunków ryb: sandacz, węgorz, 
szczupak, pstrąg potokowy, lipień, okoń i lin. Do żadnej z przeprowadzonych 
kontroli zarybienia nie wniesiono uwag.  
Zastępca Dyrektora RZGW podała, że ww. kontrolami obejmowano 
zarybienia ważnymi gospodarczo gatunkami. Natomiast z powodu braków 
kadrowych nie przeprowadzano kontroli zarybienia w obwodach przejętych od 
RZGW we Wrocławiu.  

 (akta kontroli str. 59, 114 – 115  i  118 – 131)  

 

3.2. W okresie objętym kontrolą, RZGW nie wypowiedział żadnej umowy oddania 
w użytkowanie obwodu rybackiego, nie wystąpił też przypadek obciążenia 
użytkowników obwodów rybackich karami umownymi. 

(akta kontroli str. 4- 6 i 115 ) 
 

3.3. RZGW egzekwował realizację obowiązków dokumentacyjnych 
i  sprawozdawczych przez użytkowników obwodów rybackich. 

Na próbie 15 obwodów rybackich, stwierdzono wywiązywanie się ich 
użytkowników z obowiązków przekazywania wymaganej dokumentacji,  
co przedstawiono w pkt 2.3. wystąpienia.  

(akta kontroli str. 115 i 135 – 136)   
 

3.4.  Dyrektor RZGW realizował obowiązek określony w art. 15a u.r.ś. 
i  w  terminie do 31 stycznia roku następnego przekazał Ministrowi 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informacje z zakresu rybactwa 
śródlądowego za rok poprzedni25.  W przesyłanych pismach podawane były 
informacje, o  których mowa w art. 15a pkt 2 - 3, 5 – 7 u.r.ś.  

(akta kontroli str. 158 – 161)  

 

                                                      
24 W tym sześciu w 2018 r. i pięciu w 2019 r.  
25 Odpowiednio pismami z  15 stycznia 2018 r., 24 stycznia 2019 r. i 27 stycznia 2020 r.  
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3.5. W latach objętych kontrolą, Marszałek Województwa Opolskiego dokonał 
oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej 
w obwodach rybackich Skarbu Państwa w obwodzie rybackim rzeki Opawa 
nr 1 i rzeki Psina nr 1, a Marszałek Województwa Śląskiego – w obwodzie 
rybackim rzeki Ruda nr 1, Przemsza nr 2 i Bierawka nr 1. Marszałek 
Województwa Małopolskiego w badanym okresie takiej oceny nie dokonał.  
Wyniki wszystkich pięciu dokonanych ocen zostały przekazane do RZGW. 
We wszystkich przypadkach wypełnianie obowiązku prowadzenia racjonalnej 
gospodarki rybackiej ocenione zostało pozytywnie.  

(akta kontroli str. 162 - 185) 
 

3.6. W okresie objętym kontrolą Dyrektor RZGW nie opiniował decyzji 
marszałków województw śląskiego, opolskiego i małopolskiego w sprawie 
zwolnienia uprawnionego do rybactwa na czas określony od obowiązku 
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Nie wpłynęła także do RZGW 
żadna decyzja o zwolnieniu z prowadzenia takiej gospodarki w obwodach 
rybackich znajdujących się na terenie działania RZGW.  

Marszałkowie województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego nie wydali 
w  badanym okresie decyzji w ww. sprawach.  

(akta kontroli str. 142, 162, 172 – 173)  

3.7. W okresie objętym kontrolą, RZGW nie podejmował wspólnych działań 
kontrolnych w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki rybackiej 
z  innymi organami kontroli, organami administracji publicznej, organami 
obrony cywilnej oraz organizacjami społecznymi. RZGW nie otrzymał 
również propozycji przeprowadzenia wspólnych kontroli od innych 
podmiotów.  

(akta kontroli str. 142)  

 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W okresie objętym kontrolą, stwierdzono niski poziomu kontroli zarybień, w tym 
czasie bowiem RZGW przeprowadził tylko 11 kontroli zarybienia  dokonywanego 
przez użytkowników obwodów rybackich. A ponadto kontrolę w tym zakresie 
przeprowadzono w pięciu z 29 obwodów rybackich oddanych do użytkowania.    
Jako przyczynę niskiego poziomu kontroli zarybień Zastępca Dyrektora RZGW 
wskazała  ograniczenie kontroli do zarybień ważnymi gospodarczo gatunkami oraz 
braki kadrowe. 
Zdaniem NIK, podane przyczyny nie usprawiedliwiają realizacji ustawowych 
obowiązków na tak niskim poziomie.  
 

W okresie objętym kontrolą RZGW nie planował kontroli gospodarki rybackiej, 
podejmując w tym czasie jedynie 11 doraźnych kontroli zarybienia dokonywanego 
przez użytkowników pięciu z 29 obwodów rybackich oddanych do użytkowania,  
co wskazuje na niski poziom takich kontroli w ramach sprawowanego nadzoru nad 
gospodarka rybacką. RZGW egzekwował realizację obowiązków dokumentacyjnych 
i sprawozdawczych przez użytkowników obwodów rybackich, co potwierdzono  
na próbie 15 obwodów rybackich. Dyrektor RZGW wywiązywał się z obowiązku 
określonego w art. 15a u.r.ś. i w wymaganym terminie przekazał rzetelne informacje 
z zakresu rybactwa śródlądowego za rok poprzedni 
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4. Prowadzenie gospodarki rybackiej w obwodach 
rybackich nieoddanych do użytkowania 

  
Na obszarze działania RZGW był jeden obwód rybacki – Czadeczka nr 1, który nie 
był oddany w użytkowanie.  

Jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora RZGW, na ogłoszony w 2004 r. konkurs oddania 
w użytkowanie tego obwodu nie wpłynęła żadna oferta. Podjęte starania 
o  zainteresowanie potencjalnych użytkowników tym obwodem, przede wszystkim 
Polskiego Związku Wędkarskiego, nie przyniosły rezultatu. Zastępca Dyrektora 
podała, że jest to obwód niewielki, a rzeka Czadeczka tylko na pierwszych siedmiu 
kilometrach swojego biegu płynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co nie 
daje możliwości prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Nie jest także 
możliwe włączenie tej rzeki do innego obwodu rybackiego (np. jako obwód 
uzupełniający), ponieważ rzeka ta należy do dorzecza Dunaju i w związku z tym 
musi stanowić odrębny obwód rybacki.  

(akta kontroli str.58 – 59) 

Informacje o tym obwodzie rybackim, pozostającym bez użytkownika od 2004 r., 
corocznie były przekazywane do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, w związku z realizacją zadania określonego w art. 15a pkt 2 u.r.ś. 

(akta kontroli str. 158 – 161)  

W obwodzie tym również RZGW nie prowadził gospodarki rybackiej. Jak wyjaśniła 
Zastępca Dyrektora, prowadzenie w tym obwodzie gospodarki rybackiej jest 
nieekonomiczne, ponadto brak jest struktur umożliwiających prowadzenie takiej 
działalności. Pozostawienie wód tego obwodu rybackiego, ustanowionego na 
początkowych odcinkach cieków górskich, w których często nie ma warunków do 
stałego bytowania ryb, w naturalnej równowadze biologicznej bez jakiejkolwiek presji 
na stan jakościowy i ilościowy organizmów wodnych (bez połowów i zarybień), 
zdaniem Zastępcy Dyrektora, wydaje się dopuszczalnym i  prawidłowym sposobem 
zapewnienia racjonalnej gospodarki rybackiej w  rozumieniu art. 2 u.r.ś.  

(akta kontroli str. 140 i 142)  

 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

1. Dyrektor RZGW jako podmiot uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim, 
wbrew obowiązkowi określonemu w art. art. 4 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6 ust. 1 u.r.ś. 
nie prowadził racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim Czadeczka 
nr 1, który nie został oddany innemu podmiotowi do rybackiego wykorzystania. 

Zastępca Dyrektora RZGW wyjaśniła, że prowadzenie w tym obwodzie gospodarki 
rybackiej jest nieekonomiczne i brak jest struktur umożliwiających prowadzenie 
takiej działalności. 

Zdaniem NIK, w tym przypadku, RZGW powinien wystąpić do Marszałka 
Województwa Śląskiego o wydanie decyzji w sprawie zwolnienia na czas określony 
od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznania zbiornika 
za czasowo nieprzydatny do prowadzenia takiej gospodarki (art. 6 ust. 3 urś) lub 
wystąpić do Wojewody Śląskiego o zniesienie tego obwodu rybackiego (ar. 15 ust. 1 
urś).  

 

 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

15 

RZGW nie zapewnił użytkowania obwodu rybackiego nieoddanego innym 
podmiotom w sposób zgodny z zasadami racjonalnego gospodarowania zasobami  
oraz przepisami prawa.  

IV. Uwagi i wnioski 
 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, zwraca uwagę na konieczność 
zapewnienia prawidłowego sporządzania faktur dotyczących opłat rocznych za 
użytkowanie obwodów rybackich. Nieprawidłowo wystawione faktury mogą 
skutkować odmową ich zapłaty przez kontrahenta.  

 

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK wnosi o zapewnienie prowadzenia 
racjonalnej gospodarki rybackiej przez RZGW w obwodzie nieoddanym do 
użytkowania lub podjęcie działań na rzecz usankcjonowania nieprowadzenia takiej 
gospodarki.  

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
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 Katowicach. 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 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego 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. 

 

Katowice, dnia 23 kwietnia 2020 r. 

 

 

Kontroler  

Anna Hulboj 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

 
……………………………………….. 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 
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