
 
 

 
 

 
LKR.410.026.01.2019 
 
 
 

Pan 
Jerzy Furmański 
Prezes Zarządu Okręgu 
Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Tarnowie 
ul. Ochronek 24 
33-100 Tarnów 

 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 
 

P/19/088  Dzierżawa i użytkowanie jezior i obwodów rybackich Skarbu Państwa 
 

 
  



 

2 

I. Dane identyfikacyjne 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie, ul. Ochronek 24, 33-100 
Tarnów1 
 
Jerzy Furmański, Prezes Zarządu Związku od 18 czerwca 2017 r. 
 
Prawidłowość korzystania z obwodów rybackich. 
 
Lata 2018-20192 
 
Art. 2 ust. 3  ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 
 
Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Krakowie 
 
Mariusz Pindral, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/203/2019 z 16 grudnia 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1-2) 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Okręgu PZW dotyczące 
użytkowania obwodów rybackich Skarbu Państwa. 
Okręg prawidłowo i zgodnie z zawartymi umowami korzystał z obwodów rybackich, 
posiadał także pozytywnie zaopiniowane operaty rybackie dla każdego obwodu. 
Ustanowione uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego (ZWM) obręby 
ochronne zostały prawidłowo oznakowane tablicami informacyjnymi, a informacje 
o takich obrębach były wpisane do zezwoleń wydawanych każdemu wędkarzowi. 
Szczegółowa kontrola wykonania czterech losowo wybranych umów na użytkowanie 
obwodów rybackich wykazała, że wielkość i terminy zarybień były zgodne zawartymi 
umowami. Okręg PZW powiadamiał w odpowiednim terminie Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Krakowie (RZGW) o planowanym miejscu i terminie zarybień. 
Księgi gospodarcze za dany rok zostały przekazane do RZGW do 15 kwietnia roku 
następnego, a ich zapisy były zgodne z dokumentacją źródłową. Terminowo 
i w pełnej wysokości opłacono faktury z tytułu opłat za użytkowanie obwodów 
rybackich. W latach 2018-2019 sprzedano, odpowiednio, 6 901 i 6 561 zezwoleń na 
amatorski połów ryb. Z osiągniętych z ich tytułu przychodów w wysokościach, 
odpowiednio, 689,7 tys. zł i 683,3 tys. zł, pokryte zostały koszty działalności. 
Przeprowadzone przez RZGW oraz Państwową Straż Rybacką kontrole nie 
wykazały nieprawidłowości w działaniach Okręgu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Okręg korzystał z 10 obwodów rybackich, tj.: Biała Tarnowska nr 2 o pow. 73 ha, 
Breń nr 1 o pow. 33,2 ha, Dunajec nr 7 o pow. 144 ha, Dunajec nr 8 o pow. 220,8 
ha, Dunajec nr 9 o pow. 348,5 ha, Raba nr 5 o pow. 134,6 ha, Uszwica nr 1 o pow. 

                                                      
1 Dalej: Okręg PZW lub Okręg. 

2 Z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem. 

3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489  ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
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41,9 ha, Wisła nr 4 o pow. 271,6 ha oraz Wisła nr 5 o pow. 592 ha, Zbiornik Czchów 
nr 6 o pow. 255,5 ha. Łączna powierzchnia obwodów rybackich wynosiła 2 144,8 ha. 
Z obwodów rybackich korzystano na podstawie umów prawa użytkowania obwodu 
rybackiego zawartych przed 1 stycznia 2018 r. (9 obwodów, z których w przypadku 
4 okres obowiązywania umów skończył się 31 grudnia 2019 r.) i po 1 stycznia 2018 
r. (1 obwód). 27 grudnia 2019 r. ponownie podpisano 4 umowy użytkowania obwodu 
rybackiego, których okres obowiązywania skończył się 31 grudnia 2019 r.5 

 (akta kontroli str. 47-60) 

2. Okręg posiadała pozytywnie zaopiniowane operaty rybackie dla każdego z ww. 
obwodów rybackich. W każdym przypadku wykonawcą operatu była ta sama firma. 
Autorami operatów były trzy osoby. W każdym przypadku instytucją opiniującą był 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, a osobą sporządzającą opinie osoba, 
która była równocześnie członkiem  sześcioosobowej komisji opiniującej.  

(akta kontroli str. 8-46) 

3. W ramach obwodów rybackich nie ustalono obrębów hodowlanych, natomiast 
ustanowiono trzy obręby ochronne, tj. w miejscowości Ostrów (na progu wodnym, 
na Dunajcu, na odcinku 200 m – całoroczny okres ochronny), Otwinów (na 
przeprawie promowej, na Dunajcu, na odcinku 500 m – okres ochronny od 
15 listopada do 31 marca) oraz na całej rzece Paleśnianka (matecznik pstrąga 
potokowego – całoroczny okres ochronny). Wymienione wyżej obręby ochronne 
zostały ustanowione uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego 
z 16 października 2012 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na 
śródlądowych wodach powierzchniowych Województwa Małopolskiego. Obręby 
zostały oznakowane tablicami informacyjnymi. Dyrektor Biura Zarządu wyjaśnił, że 
w zezwoleniu wydawanym każdemu wędkarzowi wymienione są obręby ochronne 
oraz podstawy prawne jego ustanowienia. 

(akta kontroli str. 3-7, 74-77) 

4. W okresie objętym kontrolą, w stosunku do obwodów rybackich użytkowanych 
przez Okręg, Marszałek Województwa Małopolskiego nie wydawał decyzji 
o zwolnieniu od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub 
uznaniu zbiornika wodnego za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki 
rybackiej. 

(akta kontroli str. 61) 

5.1.-5.2. Szczegółowej kontroli poddano 4 losowo wybrane umowy na użytkowanie 
obwodów rybackich (Uszwica nr 1, Raba nr 5, Dunajec nr 6, Wisła nr 4). 
W umowach określono, że zabezpieczenie ich należytego wykonania nastąpi 
w formie aktu notarialnego, w którym Okręg PZW oświadcza o poddaniu się 
egzekucji na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 
w odniesieniu do obowiązku zapłaty wszelkich wymagalnych zobowiązań 
pieniężnych wynikających z tej umowy. Podpisane zabezpieczenia zostały 
przekazane do RZGW wraz z umowami; na dzień zakończenia kontroli wszystkie 
zabezpieczenia były aktualne. 
Jak wynika z operatów rybackich i protokołów z zarybień, wielkości i terminy 
zarybień w skontrolowanych obwodach rybackich były zgodne z zapisami zawartymi 
w umowach. Operaty przewidywały trzyletni (kroczący) okres rozliczeniowy, nie było 
przypadku zarybienia trzyletnią dawką tylko w jednym roku. Dokonywano zarybień 
następujących gatunków ryb: jaź (narybek jesienny), kleń (narybek jesienny), pstrąg 

                                                      
5 Nowe umowy prawa użytkowania obwodów rybackich podpisano: w 2018 r. – Raba nr 5 oraz w 2019 r. – Wisła 
nr 4, Wisła nr 5, Uszwica nr 1 i Breń nr 1. Odnośnie pozostałych 5 obwodów umowy zawarto w 2017 r. 
Wszystkie umowy obowiązują na 10 lat od dnia podpisania. Po podpisaniu oświadczeń o poddaniu się egzekucji 
(w postaci aktu notarialnego), zawarte umowy w ciągu miesiąca przekazano do RZGW w formie papierowej. 
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potokowy, szczupak (narybek jesienny), świnka (narybek jesienny), węgorz (narybek 
obsadowy), sandacz (narybek letni), lin (narybek jesienny), boleń (narybek 
jesienny), karp kroczek, brzana (narybek jesienny) i certa (narybek jesienny). 

W latach 2018-2019 łącznie zarybiono odpowiednio: 
 w Uszwicy, w 2018 r.: 82 kg oraz 5 500 szt. o wartości 4,5 tys. zł (minimalna 

wartość zadeklarowana w operacie wynosiła 3,2 tys. zł), w 2019 r.: 35 kg oraz 
13,5  tys. szt. o wartości 4,3 tys. zł (minimalna wartość zadeklarowana 
w operacie wynosiła 3,2 tys. zł); 

 w Rabie, w 2018 r.: 570 kg oraz 62 tys. szt. o wartości 32,5 tys. zł (minimalna 
wartość zadeklarowana w operacie wynosiła 25 tys. zł), w 2019 r.: 240 kg oraz 
108 tys. szt. o wartości 26,5 tys. zł (minimalna wartość zadeklarowana 
w operacie wynosiła 25 tys. zł); 

 w Dunajcu, w 2018 r.: 1 255 kg oraz 43 tys. szt. o wartości 32,8 tys. zł 
(minimalna wartość zadeklarowana w operacie wynosiła 22,7 tys. zł), w 2019 r.: 
1 255 kg oraz 371 tys. szt. o wartości 35,7 tys. zł (minimalna wartość 
zadeklarowana w operacie wynosiła 22,7 tys. zł); 

 w Wiśle, w 2018 r.: 410 kg oraz 61,5 tys. szt. o wartości 25,7 tys. zł (minimalna 
wartość zadeklarowana w operacie wynosiła 19,1 tys. zł), w 2019 r.: 620 kg oraz 
88,5 tys. szt. o wartości 32,9 tys. zł (minimalna wartość zadeklarowana 
w operacie wynosiła 19,1 tys. zł) 

(akta kontroli str. 78-101) 

5.3.-5.4. Okręg PZW, zgodnie z zawartymi umowami, powiadamiał RGZW z co 
najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, lub z co najmniej trzydniowym 
wyprzedzeniem (dotyczy sandacza i szczupaka – narybek letni), o planowanym 
miejscu i terminie zarybiania. W jednym przypadku Okręg zwrócił się z prośbą do 
RGZW o skrócenie terminu z 7 do 5 dni na zarybianie i otrzymał zgodę. W latach 
2018-2019 dokonano, odpowiednio, 50 i 52 zarybienia, a przedstawiciele RGZW 
uczestniczyli, odpowiednio, w 9 i 10 zarybieniach. 

(akta kontroli str. 102-115, 117-183) 

5.5. W latach 2018-2019, do 15 kwietnia6, Okręg przekazał do RZGW księgi 
gospodarcze za poszczególne lata 2017-2018. Czas na przekazanie ksiąg 
gospodarczych za 2019 r. upływa 15 kwietnia 2020 r. Zapisy w księgach 
gospodarczych w kontrolowanych okręgach były zgodne z dokumentacją źródłową, 
tj. z protokołami zarybień. Prezes Zarządu Okręgu PZW wyjaśnił, że dane z ksiąg 
gospodarczych za dany rok przekazywane były do RGZW co roku, do 15 kwietnia 
roku następnego. Do tej daty był czas na uzupełnienie ksiąg. Na dzień zakończenia 
kontroli NIK nie wszystkie księgi za 2019 r. były uzupełnione. 

(akta kontroli str. 232, 184-214) 

5.6. 26 marca 2018 r. RZGW wystawił fakturę z tytułu opłaty za użytkowanie 
wszystkich 10 obwodów rybackich łącznie na 31,2 tys. zł,  z terminem płatności do 
21 dni od daty wystawienia faktury. Należność z faktury zapłacono przelewem 
6 kwietnia 2018 r. Zarząd Zlewni w Nowym Sączu wystawił 6 marca 2019 r. fakturę 
z tytułu opłat za użytkowanie obwodów rybackich objętych umowami o numerach: 
1379/IR/2017/NN, 1381/IR/2017/NN, 1382/IR/2017/NN, 1384/IR/2017/NN 
i 1387/IR/2017/NN, łącznie na 17,2 tys. zł, z terminem płatności do 21 dni od daty 
wystawienia faktury. Należność z faktury zapłacono przelewem 20 marca 2019 r. 
Zarząd Zlewni w Sandomierzu wystawił 12 marca 2019 r. fakturę z tytułu opłat za 
użytkowanie obwodów rybackich objętych umowami o numerach: 
48/OR/UGR/NN/05 i 57/OR/UGR/NN/05, łącznie na 8,4 tys. zł, z terminem płatności 

                                                      
6 Zgodnie z umowami. 
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do 21 dni od daty wystawienia faktury. Należność z faktury zapłacono przelewem 
26 marca 2019 r. Zarząd Zlewni w Krakowie wystawił 7 marca 2019 r. fakturę 
z tytułu opłaty za użytkowanie obwodu rybackiego objętego umową 
nr 888/RUW/2018/NN na  1,8 tys. zł, z terminem płatności do 21 dni od daty 
wystawienia faktury. Należność z faktury zapłacono przelewem 13 marca 2019 r.  
Ponadto Zarząd Zlewni w Krakowie wystawił 18 marca 2019 r. dwie faktury z tytułu 
opłat za użytkowanie obwodów rybackich objętych umowami o numerach: 
47/OR/UGR/NN/05 i 55/OR/UGR/NN/05, jedną na 4,4 tys. zł drugą na 0,46 tys. zł, 
z terminami płatności do 21 dni od daty wystawienia faktur. Należności z faktur 
zapłacono przelewem 28 marca 2019 r. 

(akta kontroli str. 62-73) 

6. W latach 2018-2019 Okręg PZW nie prowadził gospodarczych (sieciowych) 
połowów ryb. 

(akta kontroli str. 116) 

7. W latach 2018-2019 sprzedano, odpowiednio, 6 901 i 6 561 zezwoleń na 
amatorski połów ryb, z tytułu których osiągnięto przychody w wysokościach, 
odpowiednio, 689,7 tys. zł i 683,3 tys. zł. Zgodnie z regulaminem opłat 
wprowadzono trzy stawki okresowe na wszystkie obręby, tj. jednodniową (25 zł), 
trzydniową (65 zł) i siedmiodniową (100 zł). Ponadto w latach 2018-2019 stawka 
podstawowa całoroczna wynosiła, odpowiednio, 120 zł i 130 zł, a ulgowa, m.in. dla 
młodzieży uczącej się od 16 do 24 roku życia oraz dla mężczyzn powyżej 65 roku 
i kobiet powyżej 60 roku, wynosiła, odpowiednio, 80 zł i 85 zł. Dla młodzieży do 16 
roku życia stawka ta wynosiła 20 zł. Prezes Zarządu Okręgu PZW wyjaśnił, że na 
wysokość opłat za wędkowanie miały wpływ opłaty za użytkowanie obwodów 
rybackich, zadeklarowana wielkość zarybień, oznakowanie, utrzymanie obwodów 
w czystości oraz koszty własne Związku. 

(akta kontroli str. 232, 215-216) 

8. Okręg wydawał wędkarzom zezwolenia wraz z rejestrem połowu ryb, a następnie 
prowadził zbiorczą ewidencję amatorskiego połowu ryb za poprzedni rok w księdze 
gospodarczej za rok bieżący. Wypełnione przez wędkarzy rejestry za dany rok 
składane były do Okręgu PZW w ciągu całego roku następnego, w momencie 
opłacania zezwolenia na kolejny rok. W 2018 r. wydano 6901 rejestrów z czego 
zwrócono 5262 (76,2%). 
Dyrektor wyjaśnił, że różnica pomiędzy wydanymi a zwróconymi rejestrami wynika 
z wielu przyczyn, m.in. z nieopłacenia zezwolenia, z wyjazdu zagranicznego, 
z zagubienia, z powodu śmierci lub dobrowolnej rezygnacji. Okręg nie ma narzędzi 
wyegzekwowania zwrotu rejestrów. Wielkość połowu amatorskiego ryb w 2018 r. 
będzie znana w połowie 2020 r. z tego względu, że przez cały 2019 r. rejestry były 
oddawane do Okręgu przy opłacaniu karty, a dopiero po tym czasie będą one 
opracowywane zbiorczo. Zgodnie z operatami rybackimi ilość ryb poławianych 
w sposób amatorski, nie przekracza 25%. 

(akta kontroli str. 198-199, 217-218, 234) 

9. Okręg PZW nie prowadził połowów gospodarczych za pomocą sieci i innych 
narzędzi rybackich. 

(akta kontroli str. 116) 

10. Marszałek Województwa Małopolskiego dokonał 24 czerwca 2015 r. oceny 
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, stwierdzając niewielkie uchybienia 
formalne i wydając ocenę pozytywną. Kolejnej oceny prowadzenia racjonalnej 
gospodarki rybackiej dokonał 5 lutego 2016 r. Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, również wydając ocenę pozytywną. W latach 2018-2019 
marszałkowie województw nie przeprowadzali kontroli. 
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(akta kontroli str. 224-229) 

11. W okresie objętym kontrolą RZGW przeprowadził dwie kontrole: 29 października 
2018 r. (za lata 2015-2017) i 16 lipca 2019 r. (za lata 2016-2018). W wyniku 
przeprowadzonych kontroli stwierdzono niewielkie odstępstwa od ilości zarybień, 
które nie miały wpływu na końcową ocenę działalności Okręgu PZW. W badanym 
okresie Państwowa Straż Rybacka przeprowadziła kontrolę w 16 marca 2018 r. 
W wyniku tej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 219-223, 230-231) 

12. Prezes Zarządu Okręgu PZW wyjaśnił, że współpraca z Państwową Strażą 
Rybacką odbywała się poprzez wspólne kontrole wód (około 50-60 w roku), udział 
państwowych strażników w zarybieniach wód oraz wspólne szkolenia.  

(akta kontroli str. 232) 

Prezes Zarządu Okręgu PZW oświadczył, że w funkcjonowaniu Okręgu pojawiły się 
następujące problemy. W przypadku naruszenia warunków zezwolenia, Okręg PZW 
nie ma podstawy prawnej do cofnięcia lub zatrzymania zezwolenia. Problem pojawia 
się również w przypadku gdy rzeka Wisła oddziela Województwo Małopolskie od 
Świętokrzyskiego lub Małopolskie od Podkarpackiego. Tak jest w obwodzie 
rybackim nr 5 rzeki Wisły. Wówczas powstaje pytanie, czy Państwowa Straż 
Rybacka posterunek Tarnów lub Społeczna Straż Rybacka Okręgu mają prawo do 
kontroli obu brzegów Wisły (czyli w innym województwie). Ponadto Okręg PZW 
prowadzi swoją działalność na terenie kilku powiatów, gdzie są zarejestrowane 
społeczne straże rybackie, a w administracji użytkowanych obwodów rybackich  leżą 
jeszcze powiaty gdzie nie ma zarejestrowanych społecznych straży rybackich 
okręgu tarnowskiego. Społeczna Straż Rybacka Okręg w Tarnowie, posługuje się 
legitymacjami wydanymi przez Starostę Tarnowskiego. W celu kontroli musi ona 
wystąpić o wydanie legitymacji do innych starostów (tam gdzie są zarejestrowane 
straże rybackie), a w powiatach, gdzie nie ma zarejestrowanych społecznych straży 
rybackich okręgu tarnowskiego nie ma możliwości wystąpienia o wydanie 
legitymacji, na podstawie których przeprowadzane są kontrole. Formalnie Okręg 
PZW nie ma prawa prowadzenia kontroli w tych powiatach. Istnieje również problem 
z oznakowaniem obrębów ochronnych, gdy ten ustanowiony jest na rzece która ma 
ok 7 km długości. Powstaje pytanie jak często i w których miejscach należy 
rozstawiać znaki. 

(akta kontroli str. 232) 

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

IV. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

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 Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Najwyższa Izba Kontroli informuje, że w świetle art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych7, bieg ww. terminu rozpoczyna się 
w następnym dniu po dniu zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID. 
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7 Dz. U., poz. 374, 567 i 568. 


