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I. Dane identyfikacyjne 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu (dalej: RZGW), ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław 

 

Przemysław Daca, Prezes  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 
od dnia 18 stycznia 2018 r.1 

 

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. 

 

Artykuł 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 (dalej: 
ustawa o NIK) 

 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura we Wrocławiu 

 

1. Mariusz Orawczak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/21/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. 

2. Marian Karbarz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LWR/22/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. 

(akta kontroli: tom I, str. 1-9) 

                                                      
1 Dyrektorem RZGW, od dnia 9 sierpnia 2019 r., jest Mariusz Przybylski. Wcześniej, w okresie objętym kontrolą, 
dyrektorami RZGW byli: Teresa Szczerba w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 17 maja 2018 r.; Mateusz Surowski 
w okresie od 18 maja 2018 r. do 8 sierpnia 2019 r. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W kontrolowanym okresie RZGW podejmował właściwe i zgodne z obowiązującymi 
przepisami działania na rzecz oddania obwodów rybackich do użytkowania.  
W sposób należyty zabezpieczone zostały interesy Skarbu Państwa w umowach 
użytkowania obwodów rybackich. Rzetelnie i skuteczne realizowane były działania 
nadzorcze nad przestrzeganiem przez użytkowników oraz dzierżawców obwodów 
rybackich i jezior, warunków określonych w operatach rybackich i zawartych 
umowach, co zapewniło zgodne z zasadami racjonalnej gospodarki rybackiej 
użytkowanie/dzierżawę obwodów rybackich oddanych do użytkowania innym 
podmiotom. 

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości dotyczyły: 1] niezapewnienia 
użytkowania jednego obwodu rybackiego nieoddanego do użytkowania innym 
podmiotom, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami 
racjonalnej gospodarki rybackiej;  2] przekazania ministrowi właściwemu do spraw 
rybołówstwa nierzetelnych informacji z zakresu rybactwa za 2018 r. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca również uwagę, że RZGW pobierał opłaty za 
oddane w użytkowanie zasadnicze części obwodu rybackiego stanowiące obręb 
ochronny, co było niezgodne z art. 6d ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 
o rybactwie śródlądowym4. Przyczyną tego stanu był fakt nie ujmowania danych  
o powierzchniach takich obrębów w uchwałach zarządów województw w sprawie 
ustanowienia obrębów ochronnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

opisowej. 
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 2168, ze zm. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Organizacja gospodarki rybackiej oraz realizacja 
obowiązku oddania obwodów rybackich do użytkowania 
1.1. Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie5, 
obszar działania RZGW stanowią: region wodny Środkowej Odry, region wodny 
Morawy, region wodny Izery, region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa), region wodny 
Metuje oraz region wodny Orlicy. 

Na ww. regionach wodnych, wg stanu na koniec 2019 r., ustanowiono 123 obwody 
rybackie Skarbu Państwa, dla których obowiązki właściciela wykonywał Dyrektor 
RZGW6. Ich łączna powierzchna7, według operatów rybackich, wynosiła 
22 127,917 ha. 

(akta kontroli: tom I str. 10-24, 28, 90-103) 

1.2. Na obszarze działania RZGW ustanowiono8 32 obręby ochronne na 
24 obwodach rybackich Skarbu Państwa, dla których obowiązki właściciela 
wykonywał Dyrektora RZGW. Dwanaście z tych obrębów ustanowionych zostało na 
czas nieokreślony i obowiązują w okresie całego roku. 

W latach 2018-2019 Dyrektor RZGW nie wnioskował, na podstawie art. 15 ust. 2 
ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (dalej: ustawa  
o rybactwie śródlądowym), o utworzenie lub zniesienie obrębów ochronnych 
w obwodach rybackich Skarbu Państwa. 

(akta kontroli: tom I str. 28-29, 112-126) 

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od marszałków województw: wielkopolskiego, 
opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego, w granicach obwodów rybackich, dla 
których obowiązki właściciela wykonywał Dyrektora RZGW, ustanowione były – 
według stanu na koniec 2019 r. – cztery obręby hodowlane o łącznej powierzchni 
350,79 ha, tj.: 

• obręb hodowlany na jeziorze Głębokie o powierzchni 62,6 ha, wchodzący 
w skład obwodu I.29. Obwód rybacki rzeka Biała nr 1; 

• obręb hodowlany na jeziorze Trzebiechów (Trzebisz) o powierzchni 43,0 ha, 
wchodzący w skład obwodu I.3. Obwód rybacki jeziora Trzebisz na rzece Lińska 
nr 2; 

• obręb hodowlany na obszarze 14 stawów rybnych położonych w miejscowości 
Grabin (gmina Bytnica) o całkowitej powierzchni 110,96 ha (łącznie z groblami, 
urządzeniami doprowadzającymi i odprowadzającymi wodę), oraz na jeziorze 

                                                      
5 Dz. U. poz. 2506. 
6 RZGW zarządzał 99 obwodami rybackimi ustanowionymi rozporządzeniem Dyrektora RZGW z dnia 6 stycznia 
2014 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich (ze zm.) oraz 24 obwodami rybackimi, ustanowionymi 
rozporządzeniem nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 
13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich. 
7 Powierzchnia zasadnicza obwodów rybackich. 
8 Uchwała nr 3052/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. ustanawiająca pięć 
obrębów ochronnych na wodach województwa wielkopolskiego. Uchwały nr 4886/2010 i nr 9211/2017 Zarządu 
Województwa Opolskiego odpowiednio z dnia 4 maja 2010 r. i 24 stycznia 2017 r. ustanawiające dziewięć 
obrębów ochronnych w obwodach rybackich województwa opolskiego. Uchwała Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2007 r. ustanawiająca 11 obrębów ochronnych w obwodach rybackich 
województwa dolnośląskiego. Uchwała nr 229/1875/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 lutego 
2010 r., zmieniona uchwałą nr 177/2114/13 z dnia 2 kwietnia 2013 r. ustanawiająca pięć obrębów ochronnych 
w obwodach rybackich województwa lubuskiego. Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 grudnia 
2005 r. podtrzymujące dwa obręby ochronne na wodach województwa lubuskiego ustanowione zarządzeniem 
nr 35/88 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 27 kwietnia 1988 r. oraz zarządzeniem nr 91/88 Wojewody 
Zielonogórskiego z dnia 3 października 1988 r. 

OBSZAR 
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Kałek (Wapienne) o powierzchni 25,91 ha, wchodzący w skład obwodu 
I.28. Obwód rybacki jeziora Kałek na rzece Odpływ z jeziora Kałek nr 1; 

• obręb hodowlany „Przetocznica” na obszarze czterech zbiorników zaporowych 
oraz magazynów rybnych o łącznej powierzchni 108,32, wchodzący w skład 
obwodu I.21. Obwód rybacki rzeki Ołobok Nr 2. 

W okresie objętym kontrolą miała miejsce zmiana ilości i powierzchni obrębów 
hodowlanych niewchodzących w skład obwodów rybackich, tj.: 
− decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego9 zniesiono z urzędu obręb 

hodowlany ustanowiony w kompleksie stawów rybnych „Stawy Przemkowskie"10, 
o łącznej powierzchni 906,95 ha; 

− decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego11 zniesiono, na wniosek 
uprawnionego do rybactwa, obręb hodowlany ustanowiony w kompleksie stawów 
rybnych położonych w obrębie ewidencyjnym Brzeźnica w gminie Bardo12, 
o łącznej powierzchni 7,8131 ha; 

− decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego13 ustanowiono na czas 
nieokreślony, na wniosek uprawnionego do rybactwa, obręb hodowlany 
w kompleksie stawów rybnych położonych w obrębie ewidencyjnym Spalice 
w gminie Oleśnica, o łącznej powierzchni 6,5839 ha. 

(akta kontroli: tom I str. 28-29, 281-290) 

1.3. Nie wystąpiły przypadki zniesienia obwodu rybackiego na wodach objętych 
obrębem ochronnym przed terminem, na który została zawarta umowa użytkowania/ 
dzierżawy obwodu rybackiego. 

(akta kontroli: tom I str. 31) 

1.4. W okresie objętym kontrolą, zgodnie z informacjami otrzymanymi od 
marszałków województw: wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego, 
nie ustanowiono obrębów hodowlanych w ramach obwodów rybackich, dla których 
obowiązki właściciela wykonywał Dyrektor RZGW. Zastępca Dyrektora RZGW 
wyjaśnił, że RZGW nie dysponuje stawami rybnymi lub innymi zbiornikami wodnymi 
przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb, wobec tego nie wnioskowano 
o utworzenie obrębu hodowlanego w ramach obwodu rybackiego. Wskazał również, 
że w latach 2018-2019 Dyrektor RZGW nie otrzymał od marszałków województw 
decyzji, w których fragmenty obwodów rybackich obejmowano obrębami 
hodowlanymi. 

(akta kontroli: tom I str. 29, 281-290) 

1.5. W RZGW nie dokonywano okresowej weryfikacji zasadności funkcjonowania 
obrębów ochronnych ustanowionych na obwodach rybackich Skarbu Państwa, 
w przypadku których obowiązki właściciela wykonywał Dyrektor RZGW. Zastępca 
Dyrektora RZGW wyjaśnił, że z uwagi na fakt, że Dyrektor RZGW sam nie prowadzi 
gospodarki rybackiej w obwodach rybackich, nie dysponuje danymi na temat 
potrzeb ochrony ryb w obwodach rybackich i w związku z powyższym nie ma 
możliwości weryfikowania zasadności funkcjonowania obrębów ochronnych. 

(akta kontroli: tom I str. 315) 

1.6. W okresie objętym kontrolą przychody związane z gospodarką rybacką 
w jeziorach i obwodach rybackich, dla których obowiązki właściciela wykonywał 
Dyrektor RZGW, wyniosły ogółem 826 186,25 zł brutto14 (z tego: 397 313,48 zł 

                                                      
9 Decyzja nr DOW-O.IV.7140.1.2018 z dnia 10 października 2018 r.  
10 Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr DOW-O.IV.7140.1.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. 
11 Decyzja nr DOW-O.IV.7140.1.2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. 
12 Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr DOW-O.IV.7140.10.2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. 
13 Decyzja nr DOW-O.IN/.7140.2.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. 
14 671 696,13 zł netto 
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brutto w 2018 r.15 i 428 872,77 zł brutto w 2019 r.16) i wynikały z realizacji zawartych 
umów dzierżawy i użytkowania jezior i obwodów rybackich. 

Wszystkie należności z tytułu zawartych umów użytkowania/dzierżawy obwodów 
rybackich/jezior regulowane były na bieżąco. RZGW nie ponosił żadnych kosztów 
w związku z realizacją tych umów. 

(akta kontroli: tom I str. 30, 181-219, 364-375) 

1.7. W trakcie obowiązywania umów użytkowania/dzierżawy obwodów rybackich nie 
podejmowano działań w celu analizy lub zlecenia analizy realizacji założeń 
wynikających z operatów rybackich przedstawianych przez użytkowników rybackich. 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2a ustawy o rybactwie śródlądowym, uprawniony do 
rybactwa w obwodzie rybackim jest obowiązany prowadzić racjonalną gospodarkę 
rybacką polegającą na wykorzystaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie 
z operatem rybackim, a oceny tego dokonuje marszałek województwa na podstawie 
operatu rybackiego, dokumentacji gospodarki rybackiej oraz programu ochrony 
i odbudowy zasobów ryb, co najmniej raz na 5 lat. W okresie objętym kontrolą 
Dyrektor RZGW otrzymywał informacje od marszałków województw o wynikach 
ocen wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej  
w jeziorach i obwodach rybackich Skarbu Państwa. Każdorazowo były to oceny 
pozytywne (patrz pkt. 3.9 niniejszego wystąpienia). Zastępca Dyrektora RZGW 
wyjaśnił, że o wynikach takich ocen marszałkowie województw powiadamiali 
Dyrektora RZGW niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego uprawnionemu do 
rybactwa do usunięcia ewentualnych nieprawidłowości w prowadzonej gospodarce 
rybackiej. 

(akta kontroli: tom II str. 387) 

1.8. W okresie objętym kontrolą w RZGW przeprowadzono cztery postępowania 
konkursowe na oddanie obwodów rybackich do użytkowania17. Konkursy te zostały 
przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w art. 6d ust. 8-25 ustawy 
o rybactwie śródlądowym, w szczególności: 

• Dyrektor RZGW w dniu 29 kwietnia 2019 r. ogłosił przedmiotowe konkursy przez 
podanie ogłoszeń do publicznej wiadomości, wywieszając je na tablicy 
w siedzibie RZGW, oraz umieszczając na stronie internetowej tej jednostki, 
tj. zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu 
rybackiego18, co zapewniało dotarcie z informacją do potencjalnie 
zaineresowanych podmiotów; 

• powołano komisję konkursową do przeprowadzenia tych konkursów oraz 
ustanowiono19 regulamin pracy tej komisji, który określał zasady, formę i tryb jej 
postępowania; 

• w trzech postępowaniach konkursowych20 w terminie złożono oferty na oddanie 
w użytkowanie obwodu rybackiego (po jednej w każdym postępowaniu), które – 
po dokonaniu ich oceny – komisja konkursowa jednogłośnie wybrała; 
 

                                                      
15 323 019,09 zł netto w 2018 r. 
16 348 677,04 zł netto w 2019 r. 
17 Postępowania konkursowe przeprowadzono na oddanie obwodów: I.30. Obwód rybacki Jezioro 
Dobrosułowskie na rzece Lińska nr 1, X.5. Obwód rybacki Jezioro Suchodół na rzece Odpływ z jeziora Suchodół 
nr 1, X.8. Obwód rybacki Jezioro Niwa na rzece Dopływ z Czernej nr 1 oraz X.9. Obwód rybacki Jezioro 
Wełnickie na rzece Wełnica nr 1. 
18 Dz. U. Nr 27, poz. 181. 
19 Zarządzenie nr 021/2/2019 Dyrektora RZGW z dna 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy 
komisji konkursowej w sprawie konkursu na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich. 
20 W przypadku czwartego postępowania - na oddanie do użytkowania obwodu I.30. Obwód rybacki Jezioro 
Dobrosułowskie na rzece Lińska nr 1 - nie złożono żadnej oferty. 
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• oferenci nie składali protestów dotyczących wyniku każdego z postępowań. 
(akta kontroli: tom I str. 31, 127-179) 

1.9. Operaty rybackie wybranych w ww. postępowaniach oferentów zawierały, 
w ramach części opisowej i części graficznej, wymagane elementy, przewidziane 
w §§ 4-6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. 
w sprawie operatu rybackiego21. Operaty te zostały pozytywnie zaopiniowane przez 
uprawnioną do takiej czynności, określoną w § 8 ww. rozporządzenia, jednostkę 
naukową22. 

(akta kontroli: tom I str. 154-158, 180) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność RZGW w zakresie 
organizacji gospodarki rybackiej, która zapewniła użytkowanie/dzierżawę obwodów 
rybackich/jezior zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki rybackiej oraz 
obowiązującymi przepisami prawa. W sposób należyty zabezpieczone zostały 
również interesy Skarbu Państwa w umowach użytkowania obwodów rybackich,  
a także egzekwowano realizację postanowień tych umów oraz umów zawartych  
z dzierżawcami jezior. 

2. Prawidłowość zawierania i realizacji umów  
z podmiotami uprawnionymi do rybactwa 
2.1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w RZGW obowiązywało 106 umów 
zawartych w celu rybackiego korzystania z obwodów rybackich Skarbu Państwa, dla 
których obowiązki właściciela wykonywał Dyrektora RZGW, z czego: 

− sześć umów użytkowania obwodów rybackich zawartych zostało w okresie 
objętym kontrolą, tj. 2019 r. (żadnej w 2018 r.), w tym: trzy umowy po 
przeprowadzeniu postępowań konkursowych, a trzy umowy z zastosowaniem 
prawa pierwszeństwa; 

− 85 umów użytkowania obwodów rybackich zawartych zostało przed 2018 r.; 

− 15 umów dzierżawy jezior (obejmujących 29 obwodów rybackich) zawartych 
zostało przez Agencję Nieruchomości Rolnych, wykonującą uprawnienia Skarbu 
Państwa na warunkach określonych ustawą z dnia 19 października 1991 r. 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa23. 

(akta kontroli: tom I str. 31, 402-405) 

2.2. Szczegółowa analiza wybranych do badań kontrolnych 20 umów zawartych 
w celu rybackiego korzystania z obwodów rybackich24, o łącznej powierzchni 
4 739,82 ha (21,4% powierzchni wszystkich obwodów rybackich), wykazała, że 
umowy te (dzierżawy/użytkowania jezior i obwodów rybackich) zabezpieczały 
interesy Skarbu Państwa. W szczególności w analizowanych umowach prawidłowo 
określono: 

• wysokość należnych opłat (jako iloczyn powierzchni zasadniczej obwodu 
rybackiego i stawki opłaty rocznej), w tym możliwość aktualizacji przez RZGW 
wysokości czynszu dzierżawnego, oraz konsekwencje nieterminowego 
regulowania płatności; 

                                                      
21 Dz. U. z 2015 r. poz. 177. 
22 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku. 
23 Dz. U. z 2019 r. poz. 817 ze zm. 
24 17 umów użytkowania obwodów rybackich (w tym 6 umów zawartych w 2019 r.) oraz 3 umowy dzierżawy 
jezior (obejmujące 11 obwodów rybackich). 
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• sposób zabezpieczenia roszczeń RZGW (w tym z tytułu opłaty rocznej oraz 
planowanych do poniesienia nakładów rzeczowo-finansowych) poprzez 
postanowienia dotyczące m.in.: 
− poddania się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego25 (dwa przypadki wraz z innymi 
formami zabezpieczenia) lub ustanowienia hipoteki kaucyjnej na 
nieobciążonej nieruchomości (jeden przypadek) lub blokady środków 
pieniężnych na rachunku bankowym (jeden przypadek) lub wystawienia 
weksla in blanco (18 przypadków), 

− możliwości odstąpienia lub wypowiedzenia umowy w wypadku naruszenia 
przez użytkownika jego obowiązków określonych w umowie lub w przepisach 
prawa, 

− naliczenia kar umownych w wypadku naruszenia przez użytkownika jego 
obowiązków lub na wypadek odstąpienia lub rozwiązania umowy; 

• obowiązki użytkownika obwodu rybackiego w zakresie: 
− prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, w tym wielkości i terminów 

zarybień i połowów, 
− prowadzenia dokumentacji rybackiej, 
− sporządzenia i przekazania do RZGW operatu rybackiego, 
− przekazywania do RZGW zestawień statystycznych, 
− uzyskiwania zezwoleń, uzgodnień i pozytywnych opinii, 
− zgłoszenia oddającemu w użytkowanie, czyli Dyrektorowi RZGW, co najmniej 

7 dni przed planowanym terminem (a w przypadku zarybień szczupakiem, 
sandaczem i węgorzem co najmniej 3 dni), pisemnej informacji o czasie, 
miejscu i sposobie zarybień i połowów (oprócz połowów wędkarskich 
i odłowów gospodarczych), ilości i rodzaju materiału zarybieniowego oraz 
przesyłania pełnej dokumentacji z tym związanej; 

• prawa RZGW do uczestnictwa w zarybieniach/połowach, a także w zakresie 
nadzoru i kontroli, w tym dotyczące zapłaty kar i odszkodowań oraz zasad 
rozwiązania umów. 

W analizowanych umowach zapewniono spójność ich treści z postanowieniami 
operatu rybackiego. 

(akta kontroli: tom I str. 402-445) 

2.3. Analiza realizacji wybranych do badań kontrolnych 20 umów wykazała, że 
RZGW egzekwował ich postanowienia, w szczególności w zakresie: 

− posiadania aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego; 
− wniesienia przez użytkowników, w przewidzianej umową formie, zabezpieczenia 

zapłaty wszystkich należności pieniężnych składających się na opłatę roczną 
oraz zabezpieczenia corocznych nakładów rzeczowo-finansowych na zarybienia 
(nie było przypadku ich wygaśnięcia w trakcie trwania umowy); 

− określonych w umowach rocznych minimalnych nakładów rzeczowo-finansowe 
na zarybianie, rozliczanych w cyklach 2- lub 3-letnich; 

− obowiązku powiadamiania o miejscu i terminie planowanych zarybień; 
nadzorowano również ich wykonywanie – w okresie objętym kontrolą pracownicy 
RZGW uczestniczyli w 38 zarybieniach (sześciu w 2018 r. i 32 w 2019 r.); 

− dotyczącym wielkości połowów ryb poprzez analizę dokumentacji gospodarki 
rybackiej przedkładanej przez podmiot uprawniony do rybactwa, a zwłaszcza 
poprzez analizę danych zawartych w zestawieniach rocznych; 

                                                      
25 Dz. U. z 2019 r. poz. 1460. 
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− sporządzania i przekazywania do RZGW dokumentacji określonej 
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej26, a także 
żądanych zestawień, sprawozdań, informacji i danych statystycznych; 
wiarygodność danych zawartych w przekazywanej dokumentacji analizowana 
była przez pracowników RZGW m.in. pod względem formalno-prawnym,  
a protokoły zarybień dodatkowo pod względem merytorycznym (ilości  
i asortymentu narybku wprowadzanego do wód), zgodnie z obowiązującą umową 
i operatem rybackim; 

− terminowego regulowania przysługujących należności, tj. rocznych czynszów 
dzierżawnych (umowy dzierżawy) i opłat rocznych z tytułu prawa użytkowania 
obwodu rybackiego (umowy użytkowania)27. 

(akta kontroli: tom I str. 311-315, 402-445) 

Podczas badania wybranych 20 umów zawartych w celu rybackiego korzystania 
z obwodów rybackich stwierdzono, że na obszarze pięciu obwodów rybackich28 
ustanowiono obręby ochronne. Według operatów rybackich tych obwodów 
rybackich, w dwóch przypadkach obręby ochronne znajdowały się na 
powierzchniach uzupełniających obwodu rybackiego29, natomiast w trzech 
przypadkach – na powierzchniach zasadniczych obwodu rybackiego30. Zgodnie 
z art. 6d ust. 5 ustawy o rybactwie śródlądowym, nie pobiera się opłat za oddanie 
w użytkowanie części obwodu rybackiego stanowiącej obręb ochronny. 
Przysługujące Skarbowi Państwa należności wynikające z opłat rocznych z tytułu 
prawa użytkowania obwodów rybackich nie były przez RZGW pomniejszane o kwotę 
przypadającą na część zasadniczego obwodu rybackiego stanowiącego obręb 
ochronny. 

Zastępca Dyrektora RZGW wyjaśnił, że w umowach oddania w użytkowanie obwodu 
rybackiego, jako podstawę opłaty rocznej za użytkowanie, przyjęto powierzchnię 
zasadniczego obwodu rybackiego, wyszczególnioną w pozytywnie zaopiniowanych 
operatach rybackich, w których nie zawarto informacji o powierzchni obrębów 
ochronnych. Wskazał również, że uchwały zarządów województw w sprawie 
ustanowienia obrębów ochronnych nie wskazują takiej powierzchni. Stwierdził 
ponadto, że wobec braku danych nie było możliwości wyłączenia powierzchni 
obrębów ochronnych z powierzchni stanowiącej podstawę do naliczenia opłaty 
rocznej. 

(akta kontroli: tom I str. 112-126, 402-405; tom II str. 410-426) 

2.4. W okresie objętym kontrolą wystąpił jeden przypadek zmiany treści umowy 
użytkowania obwodu rybackiego, tj. w zakresie dotyczącym podmiotu wykonującego 
prawa właścicielskie w odniesieniu do części tej umowy, dotyczącej dzierżawy 

                                                      
26 Dz. U. poz. 326. 
27 W umowach użytkowania określono termin zapłaty należności z góry za cały rok do dnia 31 marca. W analizie 
realizacji wybranych umów w sześciu przypadkach zapłata należności nastąpiła w kwietniu i wynikała ze zbyt 
późnego wystawienia faktur będących podstawą płatności. Dotyczyło to faktur: nr VSE7/1/4/2018 wystawionej 
3 kwietnia 2018 r. (termin płatności 17 kwietna 2018 r.) i zapłaconej 17 kwietnia.2018 r. w kwocie 3 339,04 zł 
brutto; nr VSE1/313/3/2019 wystawionej 25 marca 2019 r. (termin płatności 8 kwietnia 2019 r.) i zapłaconej 
5 kwietnia 2019 r. w kwocie 6 558,98 zł brutto; nr VSE3/130/3/2018 wystawionej 29 marca 2018 r. (termin 
płatności 20 kwietnia 2018 r.) i zapłaconej 5 kwietnia 2018 r. w kwocie 1 423,53 zł brutto; nr VSE3/126/3/2018 
wystawionej 29 marca 2018 r. (termin płatności 20 kwietnia 2018 r.) i zapłaconej 9 kwietnia 2018 r. w kwocie 
2 757,72 zł brutto; nr VSE3/127/3/2018 wystawionej 29 marca 2018 r. (termin płatności 20 kwietnia 2018 r.) 
i zapłaconej 9 kwietnia 2018 r. w kwocie 4 894,01 zł brutto, nr VSE1/318/3/2019 wystawionej 25 marca 2019 r. 
(termin płatności 8 kwietnia 2019 r.) i zapłaconej 5 kwietnia 2019 r. w kwocie 10 866,02 zł brutto. 
28 III.2. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 2, III.5. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 5, VI.3. Obwód 
rybacki rzeki Kaczawa nr 3, VI.4. Obwód rybacki Zbiornik Słup na rzece Nysa Szalona nr 1, IX.6. Obwód rybacki 
rzeki Bóbr nr 6. 
29 Obwody rybackie VI.4 i IX.9. 
30 Obwody rybackie III.2, III.5 i VI.3. 
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prawa rybackiego użytkowania jezior31. Zmiana ta związana była ze zmianą obszaru 
działania RZGW – strony umowy zgodnie ustaliły, że z dniem zawarcia aneksu do 
umowy RZGW będzie wykonywał prawa i obowiązki Wydzierżawiającego w części 
umowy dotyczącej dzierżawy prawa rybackiego użytkowania jeziora Rzepsko. 

Ponadto wystąpił jeden przypadek zmiany oznaczenia uprawnionego do rybactwa 
w obwodzie VIII.11. Obwód rybacki Jezioro Lgińsko na rzece Kanał Kaszczorski 
nr 1. Sąd Rejonowy we Wschowie wyrokiem z dnia 5 września 2018 r. (sygn. akt I C 
473/17) potwierdził, że Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego (dalej: PZW)  
w Poznaniu wstąpił, z mocy prawa, w prawa i obowiązki wynikające z umowy32 
oddania w użytkowanie obwodu rybackiego VIII.11, w miejsce zlikwidowanego  
w 2017 r. Okręgu PZW w Lesznie. Sąd ten potwierdził również, że Okręg PZW  
w Poznaniu stał się stroną umowy z chwilą ujawnienia w Rejestrze Stowarzyszeń 
Krajowego Rejestru Sądowego połączenia okręgów terenowych PZW w Lesznie  
i PZW w Poznaniu. 

(akta kontroli: tom I str. 32, 389-399; tom II str. 407-408) 

W latach 2018-2019 nie odnotowano przypadku braku zgody RZGW na dokonanie 
zmiany w umowie zawartej w celu rybackiego korzystania z obwodów 
rybackich/jezior. 

(akta kontroli: tom I str. 32) 

2.5. W okresie objętym kontrolą wystąpiły trzy przypadki wygaśnięcia umów, na 
podstawie których podmioty uprawnione do rybactwa prowadziły gospodarkę 
rybacką. Dotyczyło to następujących obwodów rybackich: I.19. Obwód rybacki rzeki 
Rakówka nr 1, VIII.15. Obwód rybacki Jezioro Trzcinno na rzece Lubinica nr 1 oraz 
VIII.16. Obwód rybacki Jezioro Zamecko na rzece Lubinica nr 2. 

We wszystkich tych przypadkach użytkownik złożył w terminie, na podstawie art. 4 
ust. 3 ustawy o rybactwie śródlądowym, oświadczenie o skorzystaniu z prawa 
pierwszeństwa w zawarciu umowy na dalszy okres. Wobec spełnienia wymogów 
formalnych33, Dyrektor RZGW zawarł trzy nowe umowy34 oddania w użytkowanie 
ww. obwodów rybackich. Zasadnicze powierzchnie tych obwodów rybackich to 
odpowiednio: 5,33 ha, 13,09 ha oraz 1,64 ha. 

(akta kontroli: tom I str. 385-386, 410, 416, 418; tom II str. 39-44, 130-135, 142-147) 

2.6. RZGW nie posiadał informacji w sprawie nierealizowania założeń zawartych 
w operatach rybackich. Jak wskazał Zastępca Dyrektora RZGW, oceny wypełnienia 
przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki 
rybackiej w obwodzie rybackim dokonuje co najmniej raz na 5 lat marszałek 
województwa na podstawie operatu rybackiego, dokumentacji gospodarki rybackiej 
oraz programu ochrony i odbudowy zasobów ryb. O wynikach takiej oceny 
marszałek województwa powiadamiał RZGW niezwłocznie po upływie terminu 
wyznaczonego uprawnionemu do rybactwa do usunięcia ewentualnych 
nieprawidłowości w prowadzonej gospodarce rybackiej. Zastępca Dyrektora RZGW 
nadmienił, że w związku z treścią otrzymanych ocen nie wystąpiły w latach 2018-
2019 przypadki niezrealizowania założeń zawartych w operatach rybackich, 
w związku z czym w RZGW nie podjęto w tym zakresie żadnych działań. 

(akta kontroli: tom I str. 402-405; tom II str. 386-387) 

                                                      
31 Aneks nr 3 z dnia 28 września 2018 r. do umowy nr A-95-16/A6/25330/1994 dzierżawy prawa rybackiego 
użytkowania jezior Rzepsko, Tyrno (Przekorno Krzywe, Przekorno Małe) z dnia 23 grudnia 1994 r., pomiędzy 
Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa (ANR) a Okręgiem PZW w Gorzowie Wielkopolskim, w którą 
w miejsce ANR wstąpił w 2006 r. z mocy prawa Dyrektor RZGW w Szczecinie. 
32 Umowa nr ZO/OR-1/2013 oddania w użytkowanie obwodu rybackiego, zawarta dnia 23 grudnia 2013 r. 
pomiędzy Dyrektorem RZGW a Okręgiem PZW w Lesznie. 
33 Określone w dokumencie pn. „Tryb postępowania przy korzystaniu z prawa pierwszeństwa w zawarciu umowy 
użytkowania obwodu rybackiego na dalszy okres”, wydanym 19 grudnia 2013 r. przez Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
34 Nr WR.RUW.441-1/2019, nr WR.RUW.441-2/2019 oraz nr WR.RUW.441-3/2019, zawarte 31 stycznia 2019 r. 



 

11 

2.7. W RZGW nie uregulowano sposobu postępowania w zakresie przejmowania 
(odbioru) jezior i obwodów rybackich po upływie okresu obowiązywania lub 
rozwiązania (wypowiedzenia) umów dzierżawy/użytkowania. W związku 
z powyższym Zastępca Dyrektora RZGW wskazał, że nie wystąpiły przypadki 
przejmowania (odbioru) jezior i obwodów rybackich po upływie okresu 
obowiązywania lub rozwiązania (wypowiedzenia) umów dzierżawy/użytkowania. 

(akta kontroli: tom II str. 387) 

2.8. Nie wystąpiły przypadki przejmowania jezior/obwodów rybackich po upływie 
okresu obowiązywania lub rozwiązania (wypowiedzenia) umów 
dzierżawy/użytkowania. 

(akta kontroli: tom II str. 387) 

2.9. Nie wystąpiły przypadki użytkowania jezior/obwodów rybackich bez tytułu 
prawnego. 

(akta kontroli: tom II str. 387-388) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność RZGW w zakresie 
zapewnienia użytkowania/dzierżawy obwodów rybackich/jezior zgodnie z zasadami 
racjonalnej gospodarki rybackiej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
W szczególności w umowach użytkowania obwodów rybackich zabezpieczono 
interesy Skarbu Państwa, jak również egzekwowano postanowienia tych umów oraz 
umów zawartych z dzierżawcami jezior. Niemniej NIK zwraca uwagę, że RZGW 
pobierał opłaty za oddane w użytkowanie zasadnicze części obwodu rybackiego 
stanowiące obręb ochronny, co nie było zgodne z art. 6d ust. 5 ustawy o rybactwie 
śródlądowym, a było konsekwencją braku danych o powierzchniach takich obrębów, 
których nie wyszczególniano w uchwałach zarządów województw w sprawie 
ustanowienia obrębów ochronnych. 

3. Nadzór nad prawidłowością gospodarki rybackiej 
prowadzonej w obwodach rybackich oddanych do 
użytkowania 
3.1. Plany kontroli RZGW na lata 2018-2019 nie obejmowały kontroli przestrzegania 
przez podmioty uprawnione do rybactwa postanowień umów zawartych w celu 
rybackiego korzystania z obwodów rybackich. 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie (dalej: Regulamin Organizacyjny PGWWP), obowiązującym 
w RZGW35, kontrola gospodarowania wodami należała do obszaru działania 
Wydziału Kontroli Gospodarowania Wodami, który sporządzał roczny plan kontroli, 
obejmujący zakres określony ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne36 (dalej: 
ustawa Prawo wodne), między innymi dotyczący korzystania z wód, przestrzegania 
warunków ustalonych w: decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne, 
pozwoleń zintegrowanych, wykonywania urządzeń wodnych. 

Zgodnie z przywołanym Regulaminem zadania z zakresu kontroli wykonywania 
umów oddania w użytkowanie obwodów rybackich i dzierżawy prawa rybackiego 
użytkowania jezior, realizował Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa 
i Współpracy z Użytkownikami Wód, poprzez przeprowadzanie kontroli 
dokumentacji i kontroli doraźnych (w terenie). 

                                                      
35 Regulamin Organizacyjny PGWWP z dnia 2 stycznia 2018 r., zmieniony Regulaminem Organizacyjny 
PGWWP z dnia 26 marca 2019 r. 
36 Dz. U. z 2018 poz. 2268 ze zm. 
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Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym PGWWP, Dyrektor RZGW był 
zobowiązany kontrolować użytkowników rybackich w zakresie obowiązków 
wykonywania umów oddania w użytkowanie obwodów rybackich, ewentualnie 
dzierżawy prawa rybackiego użytkowania jezior37. 

(akta kontroli: tom I str. 60-89) 

Zastępca Dyrektora RZGW wskazał, że zgodnie z ustawą Prawo Wodne Wydział 
Kontroli Gospodarowania Wodami zobowiązany jest sporządzać plan kontroli na 
następny rok i przekazywać go do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 
Następnie zbiorczy plan kontroli przedstawiany jest Ministrowi Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej. Zatem kontrola, która jest objęta ww. planem, prowadzona 
jest zgodnie z art. 240 ust. 3 pkt 14 w związku z art. 335 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
Wodne. Podniósł również, że formą prawną oddania w użytkowanie obwodu 
rybackiego, zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym, jest umowa zawarta na 
czas nie krótszy niż 10 lat, do której zawarcia jest upoważniony Dyrektor RZGW na 
podstawie art. 6d ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym. Jest to umowa odpłatna, 
za opłatą roczną, której wysokość jest limitowana. Warunkiem oddania  
w użytkowanie obwodu rybackiego jest przedłożenie pozytywnie zaopiniowanego 
operatu rybackiego (zgodnie art. 6d ust. 3 ustawy o rybactwie śródlądowym). 
Zastępca Dyrektora RZGW podkreślił, że do czuwania nad realizacją obowiązku 
prowadzenia przez użytkownika rybackiego racjonalnej gospodarki rybackiej jest 
marszałek województwa (art. 6 ust. 2a ustawy o rybactwie śródlądowym), który 
dokonuje oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki 
rybackiej. Ponadto Zastępca Dyrektora RZGW wskazał, że Dyrektor RZGW, za 
pośrednictwem upoważnionych pracowników, realizuje postanowienia umowne 
poprzez rozliczanie użytkowników ze zrealizowanych zarybień w cyklach 2- lub 3-
letnich w formie prowadzonych na bieżąco zestawień zarybień. Ustalone 
w operatach rybackich cykle rozliczeniowe są jednocześnie wyznacznikiem kontroli 
planowej, a zgodnie z zapisami umów prowadzone są również kontrole doraźne 
zarybień w terenie, realizowane przez pracowników Wydziału Gospodarowania 
Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód. 

(akta kontroli: tom I str. 309-315) 

Na podstawie przedłożonej dokumentacji38 ustalono, że w latach 2018-2019 
upoważnieni pracownicy RZGW przeprowadzili łącznie 115 kontroli zarybień 
w terenie (16 w 2018 r. oraz 99 w 2019 r.). W tym okresie zgłoszono do RZGW 
łącznie 375 zarybień (211 w 2018 r. i 164 w 2019 r.). Przeprowadzone kontrole 
zarybień stanowiły 7,6% zarybień zgłoszonych w 2018 r. i 60,4% zarybień 
zgłoszonych w 2019 r. Wzrost ten wynikał z zaangażowania od września 2019 r. do 
kontroli zarybień przeszkolonych pracowników zarządów zlewni, tj. łącznie 12 osób. 

(akta kontroli: tom I str. 220-233, 316-363, 479-481, 507-508, 516; tom II str. 64-65, 108-109, 208, 
249-250, 266-269, 288-293, 309-314, 348-352) 

3.2. Badanie 20 umów użytkowania obwodów rybackich wykazało, że w latach 
2018-2019 podczas realizowanych przez RZGW kontroli zarybień, zarówno 
doraźnych, jak i prowadzonych w oparciu o zebraną dokumentację, nie stwierdzono 
przypadków prowadzenia gospodarki rybackiej niezgodnie z operatem rybackim  
i zawartą umową użytkowania obwodu rybackiego, co zostało odnotowane  
w protokołach zarybień i w prowadzonych tabelach rozliczeń. 

                                                      
37 Kontrola gospodarowania wodami stanowi jeden z instrumentów zarządzania zasobami wodnymi (art. 11 pkt 4 
ustawy Prawo wodne). Tryb i zakres kontroli określony został w art. 334 (i następnych) ustawy Prawo wodne. 
Przepisy te umożliwiają w szczególności przeprowadzenie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie kontroli w zakresie przestrzegania przez podmioty uprawnione do rybactwa postanowień zawartych 
umów, na podstawie których następuje korzystanie z tych wód. 
38 Tabele - rozliczenie zarybień. Wykazy przeprowadzonych kontroli zarybień wraz z protokołami zarybień. 
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(akta kontroli: tom I str. 309-363, 479-481, 507-508, 516; tom II str. 64-65, 108-109, 208, 249-250, 
266-269, 288-293, 309-314, 348-352) 

Analiza realizacji wybranych do badań kontrolnych ww. umów wykazała, że RZGW 
nie prowadził kontroli połowów. W tym zakresie kontrola była prowadzona przez 
marszałków województwa, a jej wyniki zawarto w formułowanej przez nich ocenie 
wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. 

(akta kontroli: tom I str. 517-518; tom II str. 37-38, 110-121, 122-129, 209-210, 270-271, 294-295, 
315-316, 353-355, 372-377) 

W związku z brakiem (dla badanej próby umów użytkowania obwodów rybackich) 
kontroli połowów Zastępca Dyrektora RZGW wskazał, że do czuwania nad 
realizacją obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej zobowiązany 
jest – w myśl ustawy o rybactwie śródlądowym – marszałek województwa (art. 6 
ust. 2a), który w razie stwierdzenia nieprawidłowości wyznacza uprawnionemu do 
rybactwa termin ich usunięcia, a po upływie tego terminu powiadamia o wynikach 
oceny organ administracji publicznej wykonujący uprawnienia właściciela wód 
w zakresie rybactwa śródlądowego, tj. Dyrektora RZGW (art. 6 ust. 2c). Wskazał 
również, że z uwagi na duży obszar, którym administruje RZGW i ograniczoną ilość 
pracowników zajmujących się gospodarką rybacką (1,5 etatu), kontrole doraźne 
prowadzone są rzadziej. 

(akta kontroli: tom I str. 310-315) 

3.3. Przy wyborze podmiotów do kontroli doraźnych (zarybień) RZGW kierował się 
przesłankami merytorycznymi, dotyczącymi: gatunku ryby, rodzaju asortymentu, 
dostępności materiału zarybieniowego na rynku oraz wartością zarybienia. Zastępca 
Dyrektora RZGW wskazał, że przesłanką braną pod uwagę była także konieczność 
utrzymania podobnej częstotliwości kontroli podmiotów nadzorowanych przez 
RZGW. Zastępca Dyrektora RZGW wyjaśnił również, że w latach 2018-2019 do 
RZGW nie wpłynęły żadne skargi, co do nieprawidłowości prowadzonych zarybień 
przez użytkowników rybackich, z którymi RZGW zawarł umowy, w związku 
z powyższym nie podejmowano szczególnych działań, i tym samym kontroli  
w zakresie nieprawidłowości zarybień w obwodach rybackich, administrowanych 
przez RZGW. 

(akta kontroli: tom I str. 309-315) 

3.4. Zakres kontroli, obejmujący kontrole zarybień w terenie i kontrole przesłanych 
protokołów zarybień, przeprowadzane przez pracowników RZGW, umożliwiał 
skontrolowanie wszystkich podmiotów uprawnionych do rybactwa w okresie 
obowiązywania zawartych z nimi umów użytkowania obwodów rybackich, na 
podstawie których podmioty te prowadziły gospodarkę rybacką. 

Według Zastępcy Dyrektora RZGW, z uwagi na fakt, że umowy na oddanie obwodu 
rybackiego do użytkowania zawierane są na czas nie krótszy niż 10 lat (zgodnie 
z art. 6d ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym), a integralną częścią umowy są 
operaty rybackie, które przewidują 2- lub 3-letni okres rozliczeniowy zarybień, 
Dyrektor RZGW był zobligowany do przeprowadzenia kontroli zarybień przynajmniej 
trzy razy w okresie obowiązywania umowy. W związku z powyższym Zastępca 
Dyrektora RZGW zadeklarował, że w okresie obowiązywania każdej z umów 
zawartych z podmiotami uprawionymi do rybactwa, zostaną przeprowadzone nie 
mniej niż trzy kontrole planowane. Wskazał ponadto, że z uwagi na duży obszar, 
którym administruje RZGW i ograniczoną ilość pracowników zajmujących się 
gospodarką rybacką (1,5 etatu), kontrole doraźne są prowadzone rzadziej, przy 
czym od września 2019 r. w kontrolach zarybień uczestniczą także przeszkoleni 
pracownicy zarządów zlewni, łącznie 12 osób. Zadeklarował również, że w okresie 
obowiązywania umowy, każdy z podmiotów uprawnionych do rybactwa będzie 
objęty kontrolą doraźną przynajmniej jeden raz.               (akta kontroli: tom I str. 311-315) 
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W przypadku wybranych do badań kontrolnych 20 umów oddania obwodu 
rybackiego w użytkowanie39 stwierdzono w oparciu o analizę dokumentacji, że 
pracownicy RZGW: 

- przeprowadzili kontrole tzw. zarybień „planowych” zgodnie z cyklem 
rozliczeniowym obowiązującym w odniesieniu do poszczególnych umów; 
w 2018 r. dotyczyło to kontroli za okres 2015-2017 (cykl 3-letni) i kontroli za 
okres 2016-2017 (cykl 2-letni), zaś w 2019 r. dotyczyło to kontroli za okres 2016-
2018 (cykl 3-letni) i kontroli za okres 2017-2018 (cykl 2-letni); 

- kontrolą doraźną w zakresie przeprowadzanych zarybień objęli w sumie dziewięć 
umów. 

(akta kontroli: tom I str. 316-363, 402-472, 479-481, 507-508, 516; tom II str. 51-56, 64-75, 108-109, 
193-198, 208, 238-243, 249-256, 266-269, 272-277, 288-293, 296-301, 309-314, 329-334, 348-352) 

3.5. W latach 2018-2019 nie wystąpiły przypadki wypowiedzenia przez RZGW 
umowy na oddanie obwodu rybackiego w użytkowanie w związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami w trakcie jej realizacji przez podmioty uprawnione do rybactwa. 

(akta kontroli: tom I str. 309-315) 

3.6. W okresie objętym kontrolą RZGW nie obciążał użytkowników obwodów 
rybackich karami umownymi. 

(akta kontroli: tom I str. 309-315) 

3.7. RZGW egzekwował realizację obowiązków dokumentacyjnych 
i sprawozdawczych przez uprawnionych do rybactwa. Użytkownicy obwodów 
rybackich zostali zobowiązani w umowach użytkowania do prowadzenia 
dokumentacji związanej z gospodarką rybacką w obwodzie rybackim, zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dodatkowo w zawartych 
umowach zobowiązano użytkowników obwodów rybackich do przekazywania,  
w terminie do 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni, zestawień rocznych oraz 
informacji o ilości sprzedanych zezwoleń wędkarskich. Również każdy użytkownik 
rybacki został także zobowiązany do przekazywania protokołów zarybień 
upoważnionemu przedstawicielowi RZGW w trakcie kontroli w terenie przebiegu 
zarybienia, tj. w miejscu zarybienia, niezwłocznie po jego dokonaniu. 

(akta kontroli: tom II str. 51-56, 130-135, 142-147, 154-159, 166-171, 181-186, 193-198, 211-216, 
224-229, 238-243, 251-256, 272-277, 296-301, 317-322, 329-334, 356-363) 

Zastępca Dyrektora RZGW wskazał, że nie odnotowano w trakcie kontroli zarybień 
braku protokołów zarybień oraz,  że nie wystąpiły problemy w zakresie 
egzekwowania od użytkowników rybackich prowadzenia, w sposób prawidłowy 
i zgodny z obowiązującymi przepisami, dokumentacji rybackiej, jak również 
o przekazywanie jej do RZGW w obowiązujących terminach. 

W RZGW weryfikowano dane przekazywane przez uprawnionych do rybactwa. 
Przesyłana przez poszczególnych użytkowników obwodów rybackich dokumentacja 
rybacka kontrolowana była pod względem formalno-prawnym, a protokoły zarybień 
weryfikowane były także po kątem merytorycznym, tj. pod względem ilości 
i asortymentu wprowadzanego do wód narybku, zgodnie z obowiązującą umową 
oddania w użytkowanie obwodu rybackiego i operatem rybackim. 

(akta kontroli: tom I str. 309-316; tom II str. 51-56, 130-135, 142-147, 154-159, 166-171, 181-186, 
193-198, 211-216, 224-229, 238-243, 251-256, 272-277, 296-301, 317-322, 329-334, 356-363) 

3.8. Dyrektor RZGW realizował, określony w art. 15a ustawy o rybactwie 
śródlądowym, obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu do spraw 
rybołówstwa stosownych informacji i danych statystycznych w terminie do dnia 
31 stycznia roku następnego. W latach objętych kontrolą przekazywane 

                                                      
39 Patrz punkt 2.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
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informacje40, zawierały dane w wymaganym zakresie i dotyczyły: (1) liczby obwodów 
rybackich nieoddanych w użytkowanie, przyczyn ich nieoddania w użytkowanie oraz 
okresu, w którym obwody rybackie nie były użytkowane rybacko; (2) zawartych  
i rozwiązanych w ciągu roku umów o oddanie w użytkowanie obwodów rybackich; 
(3) wysokości przychodów z tytułu oddania w użytkowanie obwodów rybackich; (4) 
liczby ogłoszonych i rozstrzygniętych konkursów na oddanie w użytkowanie 
obwodów rybackich. 

(akta kontroli: tom I str. 315, 364-375) 

3.9. W okresie objętym kontrolą Dyrektor RZGW otrzymywał informacje od 
marszałków województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego, o wynikach 
ocen wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej 
w jeziorach i obwodach rybackich Skarbu Państwa41. Przekazane informacje 
dotyczyły ocen dla 43 obwodów rybackich, w tym 18 leżących na terenie 
województwa dolnośląskiego, dziewięciu – na terenie województwa wielkopolskiego 
i 16 – na terenie województwa lubuskiego42. Wszystkie oceny były ocenami 
pozytywnymi, z czego 13 było ocenami pozytywnymi z uchybieniami, a jedna, ze 
względu na stwierdzone nieprawidłowości, warunkowo pozytywna43. 

(akta kontroli: tom I str. 273-280, 281-290, 402-403, tom II str. 37-38, 110-129, 209-210, 270-271, 
294-295, 315-316, 353-355, 372-377) 

W przypadku oceny warunkowo pozytywnej, sformułowanej przez Marszałka 
Województwa Lubuskiego i dotyczącej wypełniania obowiązku prowadzenia 
racjonalnej gospodarki rybackiej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 
2018 r. w obwodzie I.5.10. Obwód rybacki jeziora Koziczyn (Głębokie) na cieku 
Dopływ z jeziora Głębokiego uchodzącym do rzeki Ilanka nr 1, stwierdzone 
nieprawidłowości nie niosły za sobą negatywnych skutków dla wód obwodu 
rybackiego, jednakże uprawnionego zobowiązano do: 

− uzupełnienia, w okresie bieżącego okresu rozliczeniowego, brakującego 
zarybienia jeziora Koziczyn materiałem zarybieniowym lina, zgodnie 
z założeniami operatu rybackiego; 

− posiadania świadectw zdrowia materiału zarybieniowego ważnych w dniu 
zarybienia; 

− informowania RZGW o planowanym terminie zarybień, zgodnie 
z postanowieniami umowy oddania w użytkowanie obwodu rybackiego; 

− prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej zgodnie z wymogami; 

− przeprowadzania odłowów kontrolnych zgodnie z założeniami operatu 
rybackiego, celem zbadania składu gatunkowego ryb znajdujących się w jeziorze 
Koziczyn i podjęcia ewentualnych działań regulujących wielkość i strukturę 
populacji ryb w zbiorniku. 

(akta kontroli: tom I str. 286-289) 

                                                      
40 Pismo z dnia 24 stycznia 2018 r. (znak: WR.RUW.441.10.2018.AZ) – informacje za 2017 r.; pismo z dnia 
17 stycznia 2019 r. (znak: WR.RUW.441.10.2019.EW) – informacje za 2018 r.; pismo z dnia 14 stycznia 2020 r. 
(znak: WR.RUM.441.10.2020.AZ) – informacje za 2019 r. 
41 Zgodnie z art. 6 ust. 2a i 2c ustawy o rybactwie śródlądowym, marszałek województwa dokonuje oceny 
wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej 
w obwodzie rybackim, a o wynikach oceny powiadamia organ administracji publicznej wykonujący uprawnienia 
właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego, niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego 
uprawnionemu do rybactwa do usunięcia nieprawidłowości w prowadzonej gospodarce rybackiej. 
42 W okresie kontrolowanym Marszałek Województwa Opolskiego nie dokonywał ocen wypełniania obowiązku 
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach rybackich Skarbu Państwa, na których obowiązki 
właściciela wykonywał Dyrektor RZGW we Wrocławiu. 
43 Ocena Marszałka Województwa Lubuskiego nr DW.II.7141.50.2018 z dnia 9 kwietnia 2019 r., dotycząca 
oceny obwodu I.5.10. Obwodu rybackiego jeziora Koziczyn (Głębokie) na cieku Dopływ z jeziora Głębokiego 
uchodzącym do rzeki Ilanka nr 1. 
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Zgodnie z zapisami umowy ustanowienia użytkowania na obwodzie rybackim 
I.5.10.44: 

- użytkownik był zobowiązany, między innymi, do: każdorazowego pisemnego 
zawiadamiania Dyrektora RZGW, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, 
o planowanym miejscu i terminie: zarybiania wód obwodu rybackiego, które 
powinno dokładnie wskazywać datę, godzinę i miejsce, w którym może nastąpić 
dołączenie Dyrektora RZGW lub upoważnionego przez niego przedstawiciela do 
użytkownika, celem uczestnictwa w prowadzonym przez niego zarybianiu (§4 
i §5 umowy); 

- Dyrektorowi RZGW służy prawo wcześniejszego rozwiązania umowy bez 
wypowiedzenia, w przypadku gdy użytkownik narusza postanowienia umowy, 
a w szczególności, nie zawiadamia dyrektora RZGW o planowanych 
zarybieniach wód obwodu rybackiego lub zawiadamia w sposób 
uniemożliwiający Dyrektorowi RZGW lub jego przedstawicielowi udział w tych 
zarybieniach (§ 13 umowy). 

(akta kontroli: tom II str. 356-363) 

W Regulaminach Organizacyjnym PGWWP, obowiązujących w RZGW w latach 
2018-2019, do zakresu działania początkowo Wydziału Współpracy 
z Użytkownikami Wód, a następnie Wydziału Gospodarowania Mieniem Skarbu 
Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód, należało między innymi kontrolowanie 
wywiązywania się przez użytkowników obwodów rybackich i dzierżawców praw 
rybackiego użytkowania jezior z zawartych umów, co zostało wyszczególnione m.in. 
w zakresach obowiązków dwóch pracowników drugiego z Wydziałów. 

(akta kontroli: tom I str. 60-89, 234-235, 236-237) 

Zastępca Dyrektora RZGW wyjaśnił, że nie podejmowano działań pod kątem oceny 
realizacji obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie 
rybackim I.5.10. Zweryfikowanie czy użytkownik realizuje zalecenia zawarte 
w ocenie będzie możliwe dopiero po przesłaniu dokumentacji rybackiej za rok 
2019 r. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 zawartej umowy, termin ten upływa w dniu 
15 kwietnia 2020 r. Zastępca Dyrektora RZGW zadeklarował jednocześnie, że 
w przypadku stwierdzenia nierealizowania zaleceń Marszałka Województwa 
Lubuskiego, podjęte zostaną działania zmierzające do ich wyegzekwowania. 
Wskazał jednocześnie, że: 

- bieżąca ocena została wykonana za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 
2018 r., natomiast formalne przekazanie spraw (dla tego obwodu rybackiego) 
przez RZGW w Szczecinie nastąpiło 9 października 2018 r., 

- poprzednia ocena obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, za 
okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r., była oceną pozytywną, 

- w 2018 r. i 2019 r. użytkownik zawiadomił Dyrektora RZGW o planowanych 
zarybieniach, a w 2019 r. zlecono przeprowadzenie kontroli zarybienia, 

przez co w chwili obecnej nie ma podstaw do rozwiązania umowy z użytkownikiem 
obwodu rybackiego I.5.10. 

(akta kontroli: tom II str. 378-379, 380-383) 

3.10. W okresie objętym kontrolą Dyrektor RZGW opiniował jedną, wydaną przez 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego45, decyzję w sprawie zwolnienia, na czas 
określony, od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Dotyczyła 
ona obwodu VIII.6. Obwód rybacki na rzece Obrzański Kanał Południowy nr 1, 
a wydana została na wniosek uprawnionego do rybactwa. Wymienioną decyzją 

                                                      
44 Umowa nr 5/2012/ZR Ustanowienia użytkowania na obwodzie rybackim, zawarta w dniu 16 stycznia 2012 r. 
w Szczecinie pomiędzy Dyrektorem RZGW w Szczecinie a Łukaszem Kubikiem. 
45 Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. (znak: DR-IV.7142.2.2019). 
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zwolniono Okręg PZW w Poznaniu z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki 
rybackiej do dnia 15 grudnia 2020 r. Decyzję wydano ze względu na złe warunki 
bytowania ryb, spowodowane suszą. 

(akta kontroli: tom I str. 291-308) 

3.11. W okresie objętym kontrolą współdziałanie RZGW z innymi organami kontroli 
przy wykonywaniu czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości prowadzenia 
gospodarki rybackiej miało miejsce dwukrotnie. W dniu 4 kwietnia 2018 r. 
przeprowadzono kontrolę odłowów przy udziale przedstawiciela Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego (inspektor rybacki prowadził kontrolę wykonania 
decyzji zwalniającej od zakazów określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym), 
a w dniu 5 listopada 2019 r. przeprowadzono kontrolę zarybienia z udziałem 
funkcjonariusza Państwowej Straży Rybackiej. 

(akta kontroli: tom I str. 373-384) 

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

W związku z wymogiem art. 15a pkt 5 ustawy o rybactwie śródlądowym, Dyrektor 
RZGW przy piśmie z dnia 17 stycznia 2019 r., przekazał Ministrowi Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informacje w zakresie wysokości osiągniętych  
w 2018 r. przychodów z tytułu oddania w użytkowanie obwodów rybackich. 
Informacje te były nierzetelne, gdyż w punkcie 3 przywołanego pisma podano 
wyłącznie przychody z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie obwodów rybackich 
(kwota 280 893,64 zł brutto), natomiast nie podano przychodów z tytułu czynszu 
dzierżawnego za prawo do rybackiego korzystania z jezior (kwota 116 419,84 zł 
brutto). 

(akta kontroli: tom I str. 30, 368-371) 

Jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora RZGW, błąd podyktowany był tym, że nowy system 
księgowo-finansowy RZGW (od 2018 r.) nie rozróżniał przy księgowaniu kwot 
czynszu dzierżawnego za prawo do rybackiego korzystania z jezior, tylko „traktował” 
te dzierżawy, jak wszystkie inne dzierżawy nieruchomości gruntów – w związku 
z powyższym dane do sprawozdania otrzymane od Wydziału Finansowo-
Księgowego były nieprawidłowe w dniu złożenia sprawozdania do ministra, gdyż nie 
obejmowały czynszu dzierżawnego z tytułu opłaty za prawo do rybackiego 
korzystania z jezior. 

(akta kontroli: tom II str. 388) 

W toku kontroli Dyrektor RZGW, pismem z dnia 7 lutego 2020 r., przesłał Ministrowi 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sprostowanie do informacji z zakresu 
rybactwa śródlądowego za 2018 r., w którym przychody z tytułu oddania  
w użytkowanie obwodów rybackich skorygowane zostały do wysokości 397 313,48 
zł brutto, obejmującej zarówno przychody z tytułu opłat za użytkowanie obwodów 
rybackich, jak i czynsz dzierżawny za prawo do rybackiego korzystania z jezior. 

(akta kontroli: tom II str. 406) 

W kontrolowanym okresie podejmowano rzetelne i skuteczne działania nadzorcze 
nad przestrzeganiem przez użytkowników i dzierżawców obwodów rybackich i jezior 
warunków określonych w operatach rybackich i zawartych umowach. Stwierdzona 
nieprawidłowość – wyeliminowana w trakcie niniejszej kontroli – dotyczyła 
przekazania Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nierzetelnych 
informacji co do wysokości osiągniętych w 2018 r. przychodów z tytułu oddania  
w użytkowanie obwodów rybackich. 
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4. Prowadzenie gospodarki rybackiej w obwodach 
rybackich nieoddanych do użytkowania 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. trzy obwody rybackie, dla których 
obowiązki właściciela wykonywał Dyrektor RZGW, nie zostały oddane innym 
podmiotom do rybackiego wykorzystania. W żadnym z nich Dyrektor RZGW nie 
prowadził gospodarki rybackiej46. 

Dwa z tych obwodów, tj. I.4.2. Obwód rybacki Jeziora Linie (Małe Jeziorko) na rzece 
Pliszka nr 2 oraz I.4.1. Obwód rybacki Jeziora Malcz Północny na rzece Pliszka nr 1, 
zostały przez Zarząd Województwa Lubuskiego uznane47 za nieprzydatne do 
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej ze względu na położenie na czynnym 
poligonie wojskowym Wędrzyn (do czasu zakończenia funkcjonowania tego 
poligonu i zniesienia utworzonego na tym obszarze terenu zamkniętego). 

Jeden obwód rybacki, tj. I.30. Obwód rybacki Jezioro Dobrosułowskie na rzece 
Lińska nr 1, pomimo ogłaszania przez RZGW konkursów na przekazanie 
w użytkowanie rybackie48, nie został oddany podmiotom do rybackiego 
wykorzystania ze względu na brak zainteresowanych oferentów. 

(akta kontroli: tom I str. 34-35, 104-111, 172-173, 387-388) 

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

Dyrektor RZGW nie prowadził gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim 
I.30. Obwód rybacki Jezioro Dobrosułowskie na rzece Lińska nr 1, który nie został 
oddany innemu podmiotowi do rybackiego wykorzystania. Zgodnie z art. 4 ust. 1 
pkt 2 ustawy o rybactwie śródlądowym, Dyrektor RZGW był podmiotem 
uprawnionym do rybactwa w tym obwodzie rybackim, a stosownie do art. 6 ust. 1 tej 
ustawy, obowiązany był prowadzić w tym obwodzie rybackim racjonalną gospodarkę 
rybacką. 

(akta kontroli: tom I str. 34-35, 90-92) 

Zastępca Dyrektora RZGW wyjaśnił, że obszar ww. obwodu rybackiego, 
o powierzchni ok. 5 ha, ze względu na zmiany stosunków hydrologicznych w zlewni 
oraz postępujące procesy eutrofizacji, od chwili jego ustanowienia nie jest przydatny 
do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Ponadto, w związku z trudnym 
dojazdem oraz brakiem dostępu do lustra wody, prowadzenie przez RZGW 
gospodarki rybackiej w tym miejscu jest nieuzasadnione. W związku z powyższym, 
należałoby w oparciu o ekspertyzę naukową rozważyć uznanie obwodu za 
nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Zadeklarował 
również, że Dyrektor RZGW w 2020 r. podejmie stosowne działania mające na celu 
uregulowanie stanu prawnego ww. obwodu rybackiego, np. przez złożenie wniosku 
do Wojewody Lubuskiego o zniesienie ww. obwodu rybackiego i włączenie jego 
powierzchni do sąsiednich obwodów rybackich.  

(akta kontroli: tom I str. 35) 

 

 

                                                      
46 Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, do chowu, hodowli lub połowu ryb w obwodzie 
rybackim uprawnione są m.in. podmioty wykonujące uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa 
śródlądowego, Wody Polskie, w imieniu których prawa właścicielskie wykonują RZGW (art. 212 ust. 1 pkt 1 oraz 
art. 240 ust. 3 pkt 9 Prawa wodnego). W sytuacji, gdy dany obwód rybacki nie został przekazany do 
gospodarczego wykorzystania, na ww. podmiotach ciążą te same obowiązki co na innych podmiotach 
uprawnionych do rybactwa. 
47 Decyzja nr DW.I.6036-9/07 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 czerwca 2007 r. 
48 W latach 2016-2019 przeprowadzono trzy konkursy na oddanie w użytkowanie tego obwodu rybackiego, które 
zakończyły się nierozstrzygnięciem z powodu nie złożenia żadnej oferty – uchwały Komisji konkursowej o wyniku 
konkursu z dnia: 18 stycznia 2016 r., 6 marca 2017 r. i 1 października 2019 r. 
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Nie zapewniono użytkowania obwodu rybackiego nieoddanego do użytkowania 
innym podmiotom, w sposób zgodny z zasadami racjonalnej gospodarki rybackiej 
oraz obowiązującymi przepisami prawa. Obowiązku prowadzenia gospodarki 
rybackiej zaniechano bowiem w jednym z trzech takich obwodów. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 

Zapewnienie prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim 
nieoddanym w użytkowanie innemu podmiotowi lub podjęcie działań mających na 
celu uregulowanie jego stanu prawnego.  

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 we Wrocławiu. 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 
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. 

Wrocław, dnia       kwietnia 2020 r. 

 

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura we Wrocławiu 
Kontroler: Dyrektor 

 Mariusz Orawczak 
Specjalista kontroli państwowej 
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