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I. Dane identyfikacyjne 
Polski Związek Wędkarski Okręg w Legnicy, ul. Żwirki i Wigury 5/2, 59-220 Legnica 
(dalej: „Okręg”) 

 

Waldemar Kaman, Prezes Zarządu Okręgu, od dnia 16 czerwca 2013 r. 

 

Prawidłowość korzystania z obwodów rybackich 

 

Lata 2018-2019, z wykorzystaniem dokumentów sporządzonych przed tym 
okresem, niezbędnych do realizacji celu kontroli 

 

Artykuł 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
(dalej: „ustawa o NIK”) 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

 

Cezary Mazik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/6/2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-2, tom I) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Okręgu w zakresie 
korzystania z obwodów rybackich użytkowanych w okresie objętym kontrolą. 

Okręg prawidłowo wywiązywał się z obowiązków wynikających z umów prawa 
użytkowania obwodów rybackich, zawartych w 2014 r. z Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu3 (dalej: „RZGW”), a jego działania w zakresie 
zarybiania, połowu i ochrony wód zapewniły korzystanie z użytkowanych obwodów 
rybackich w sposób zgodny z zasadami racjonalnej gospodarki rybackiej oraz 
wynikający z aktualnych operatów rybackich. 

W latach 2018-2019 Okręg w zgodzie z operatami rybackimi prowadził planowe 
zarybienia użytkowanych obwodów rybackich, do których wprowadził łącznie 
10 052 kg i 646 763 szt. ryb. Prowadzone zarybienia i połowy były dokumentowane 
w sposób wynikający z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki 
rybackiej4 (dalej: „rozporządzenie w sprawie dokumentacji”)5, a o zamiarze 
prowadzenia zarybień i połowów informowano RZGW. Połowy ryb dokonywane 
w obrębach ochronnych odbywały się po uprzednim uzyskaniu stosownej decyzji 
i zgodnie z jej warunkami. 

Ponadto Okręg terminowo regulował należności z tytułu zawartych umów prawa 
użytkowania obwodów rybackich oraz przedkładał RZGW dane sprawozdawcze, które 
były zgodne ze stanem faktycznym. 

Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość dotyczyła zbyt późnego zawiadomienia 
RZGW o zamiarze dokonania połowu lub zarybienia w trzech z 71, tj. 4,2% 
badanych przypadków. Ze względu na skalę tej nieprawidłowości oraz mając na 
względzie, że przedstawiciele RZGW uczestniczyli tylko w czterech z 71, tj. w 5,6% 
zarybień/połowów o których zostali zawiadomieni, nie miała ona istotnego wpływu 
na ocenę badanego obszaru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

opisowej. 
3 Od 1 stycznia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu. 
4 Dz. U. poz. 326. 
5 Ocena rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym tej dokumentacji została opisana poniżej dla próby trzech 

obwodów. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Prawidłowość korzystania z obwodów rybackich 
1. W latach 2018-2019 Okręg korzystał, na podstawie umów prawa użytkowania 
obwodu rybackiego, z 10 obwodów rybackich o łącznej powierzchni 1 634,04 ha, tj.:  
• I.7. Obwód rybacki rzeki Odra nr 7 o powierzchni 433,70 ha6; 
• I.8. Obwód rybacki rzeki Odra nr 8 o powierzchni 417,50 ha7; 
• I.14. Obwód rybacki Cicha Woda nr 1 o powierzchni 27,20 ha8; 
• I.15. Obwód rybacki rzeki Zimnica nr 1 o powierzchni 18,85 ha9; 
• I.16. Obwód rybacki rzeki Rudna nr 1 o powierzchni 8,59 ha10; 
• VI.2. Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 2 o powierzchni 22,72 ha11; 
• VI.3. Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 3 o powierzchni 262,69 ha12; 
• VI.4. Obwód rybacki Zbiornik Słup na rzece Nysa Szalona nr 1 o powierzchni 

310,79 ha13; 
• VI.5. Obwód rybacki rzeki Czarna Woda nr 1 o powierzchni 99,68 ha14; 
• IX.8. Obwód rybacki rzeki Szprotawa nr 1 o powierzchni 32,32 ha15. 

Na użytkowanie każdego ze wskazanych wyżej obwodów rybackich Okręg w dniu 
27 listopada 2014 r. zawarł z RZGW stosowną umowę użytkowania. Umowy te 
zostały zawarte na czas określony od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 2 stycznia 
2025 r., a ich realizacja w zakresie wnoszenia opłaty rocznej oraz wywiązywania się 
z ponoszenia nakładów rzeczowo-finansowych na zarybienie została zabezpieczona 
wekslem „in blanco”. 

(akta kontroli str. 10 i 16-109, tom I) 

2. Wszystkie obwody rybackie użytkowane na podstawie wskazanych w punkcie 1. 
umów posiadały aktualne operaty rybackie. Dokumenty te zostały sporządzone 
w kwietniu 2014 r. przez podmiot zewnętrzny i zostały pozytywnie zaopiniowane 
przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w dniu 10 kwietnia 2014 r.16 jako 
spełniające wymogi § 4 pkt 3-10, § 6 oraz § 11 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu 
rybackiego17. 

(akta kontroli str. 10, 242-243, tom I; str. 21-22, tom II) 

3. W ramach obwodów rybackich użytkowanych przez Okręg utworzone zostały 
cztery obręby ochronne, usytuowane w miejscowościach: 

• Grobla, gm. Paszowice - obejmujący odcinek potoku Nysa Mała (lewobrzeżny 
dopływ rzeki Nysy Szalonej) od mostku przy kościele św. Anny w miejscowości 
Grobla do miejsca ujścia potoku Świękatka do potoku Nysa Mała na granicy 
Parku Krajobrazowego Chełmy, z granicami (górną i dolną) przebiegającymi 
prostopadle do nurtu potoku Nysa Mała (VI.4. Obwód rybacki Zbiornik Słup na 
rzece Nysa Szalona nr 1), obowiązujący od 1 września do 31 stycznia każdego 
roku; 

                                                      
6 Umowa ZO/OR-1/2014. 
7 Umowa ZO/OR-2/2014. 
8 Umowa ZO/OR-3/2014. 
9 Umowa ZO/OR-4/2014. 
10 Umowa ZO/OR-5/2014. 
11 Umowa ZO/OR-6/2014. 
12 Umowa ZO/OR-7/2014. 
13 Umowa ZO/OR-8/2014. 
14 Umowa ZO/OR-9/2014. 
15 Umowa ZO/OR-10/2014. 
16 Opinie: 5/UMW/2014; 6/UMW/2014; 7/UMW/2014; 8/UMW/2014; 9/UMW/2014; 10/UMW/2014; 

11/UMW/2014; 12/UMW/2014; 13/UMW/2014 i 14/UMW/2014. 
17 Dz. U z 2015 r. poz. 177. 

OBSZAR 
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• Jastrzębnik, gm. Pielgrzymka - obejmujący odcinek potoku Czermnica 
(prawobrzeżny dopływ rzeki Skora) od mostu na drodze relacji Jastrzębnik - 
Proboszczów do ujścia tego potoku do rzeki Skora, z granicami (górną i dolną) 
przebiegającymi prostopadle do nurtu potoku Czermnica (VI.5 Obwód rybacki 
rzeki Czarna Woda nr 1), obowiązujący od 1 września do 31 stycznia każdego 
roku; 

• Koskowice, gm. Legnickie Pole - obejmujący część jeziora Koskowickiego 
(znajdującego się w granicach rezerwatu przyrody „Jezioro Koskowickie” - 
VI.3. Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 3), obowiązujący od 1 marca do 
31 sierpnia każdego roku; 

• Rzymówka, Łaźniki, Prusice oraz Leszczyna gm. Złotoryja - obejmujący odcinek 
cieku „Prusicki Potok” (prawobrzeżny dopływ rzeki Kaczawa) od mostu na 
drodze relacji Leszczyna - Prusice (poniżej kolektora spustowego 
ze złotoryjskiego osadnika) do ujścia tego potoku do rzeki Kaczawa, z granicami 
(górną i dolną) przebiegającymi prostopadle do nurtu cieku Prusicki Potok 
(VI.2. Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 2), obowiązujący od 1 września do 
31 stycznia każdego roku. 

Wskazane obręby ochronne zostały utworzone na wniosek Okręgu na mocy 
Uchwały Nr 350/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2007 r. 
w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych w obwodach rybackich województwa 
dolnośląskiego18. Okręg nie posiadał informacji o dokładnej powierzchni 
utworzonych obrębów ochronnych. Jeden z nich, w Koskowicach, obejmujący część 
wód Jeziora Koskowickiego, ustanowiony został na zasadniczej części obwodu 
rybackiego, natomiast pozostałe obręby ochronne były zlokalizowane poza 
zasadniczymi częściami obwodów rybackich. 

Przeprowadzone w dniu 15 stycznia 2020 r. oględziny trzech obowiązujących w tym 
dniu obrębów ochronnych (tj. poza zlokalizowanym w Koskowicach) wykazały, że 
były one co do zasady oznaczone w sposób przewidziany w § 16 rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb 
oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie19 
(dalej: „rozporządzenie w sprawie połowu”), gdyż tablice informacyjne o treści 
„obręb ochronny - połów i czynności szkodliwe dla ryb wzbronione” umieszczono 
w odległości nie większej niż 50 m od granicy obrębu ochronnego, ich wymiary były 
większe niż 40 cm x 40 cm, a napisy wykonano literami o wysokości około 5 cm 
i grubości około 6 mm. 

W okresie objętym kontrolą na obszarze działania Okręgu nie ustanowiono obrębów 
hodowlanych. 

(akta kontroli str. 11, 110-111 i 233-234, tom I; str. 10 i 15, tom II) 

4. W latach 2018-2019 Marszałek Województwa Dolnośląskiego (dalej: 
„Marszałek”) nie wydawał w stosunku do obwodów rybackich użytkowanych przez 
Okręg decyzji o zwolnieniu od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki 
rybackiej lub uznaniu zbiornika wodnego za nieprzydatny do prowadzenia 
racjonalnej gospodarki rybackiej na czas nieokreślony. 

(akta kontroli str. 11 i 256, tom I) 

5. Wszystkie operaty rybackie opracowane dla obwodów rybackich użytkowanych 
przez Okręg na podstawie umów z RZGW przewidywały ich zarybianie oraz trzyletni 
okres rozliczeniowy planu zarybień. Jednocześnie zakładały ograniczenie 
maksymalnej ilości materiału zarybieniowego dla poszczególnych gatunków do 
130% dawki minimalnej, oraz dopuszczały stosowanie zwiększonych dawek 

                                                      
18 Dz. Urz. Woj. Doln. z 2007 r. Nr 126, poz.1654. 
19 Dz. U z 2018 r. poz.2003. 
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zarybieniowych (ustalonych przez ichtiologa) w momencie zajścia sytuacji 
nadzwyczajnej. Według Prezesa Zarządu Okręgu aktualny okres rozliczeniowy 
planu zarybień obejmował lata 2018-2020. 

W latach 2018-2019 z tytułu zarybień Okręg poniósł koszty w łącznej wysokości 
556 838,58 zł, z czego: 
• 270 574,74 zł w 2018 r., w tym 116 261,24 zł na dzień 30 września 2018 r.; 
• 286 263,84 zł w 2019 r. 

Łączna wartość rocznego planu zarybień, zapisanego w operatach rybackich dla 
obwodów rybackich użytkowanych przez Okręg na podstawie umów zawartych 
z RZGW, wynosiła nie mniej niż 201 910,00 zł. Wartość planu zarybień, wynikająca 
z operatów rybackich, znalazła się początkowo także w każdej z 10 umów prawa 
użytkowania obwodów rybackich, lecz na podstawie aneksów z dnia 24 listopada 
2015 r. została usunięta z treści trzech z nich20. 

(akta kontroli str. 11, 16-109 i 242-243, tom I; str. 4-9, tom II) 

W latach 2018-2019 wszystkie obwody rybackie użytkowane przez Okręg na 
podstawie umów zawartych z RZGW zostały zarybione w terminach określonych 
w operatach rybackich w ilości: 10 052 kg i 646 763 szt. ryb, z czego: 

• 5 021 kg21 oraz 349 759 szt.22 w 2018 r.; 
• 5 031 kg23 oraz 297 004 szt.24 w 2019 r. 

W latach 2018-2019 skala łącznego rzeczywistego zarybienia 10 obwodów 
rybackich użytkowanych przez Okręg różniła się od planów zarybień wynikających 
z operatów rybackich i umów zawartych z RZGW, w przypadku: 
• sandacza, którego zarybiono więcej o 75 000 szt.; 
• okonia, którego zarybiono więcej o 30 kg; 
• klenia, którego zarybiono więcej o 5 000 szt.; 
• jazia, którego zarybiono mniej o 2 000 szt.; 
• świnki, której zarybiono więcej o 6 000 szt.; 
• certy, której zarybiono więcej o 4 000 szt.; 
• lipienia, którego zarybiono więcej o 1 000 szt.; 
• brzany, której zarybiono mniej o 2 350 szt.; 
• troci, której zarybiono mniej o 3 500 szt.; 
• bolenia, którego zarybiono mniej o 9 900 szt.; 
• miętusa, którego zarybiono więcej o 5 000 szt.; 
• lina, którego zarybiono więcej o 400 kg; 
• pstrąga potokowego, którego zarybiono więcej o 44 513 szt. 

W trzech obwodach rybackich wybranych do szczegółowego badania25 skala 
rzeczywistego ich zarybienia w latach 2018-2019 różniła się od planów zarybień 
w tym okresie, wynikających z operatów rybackich i umów zawartych z RZGW, 
w przypadku: 
• sandacza, którego zarybiono więcej o 65 000 szt.; 

                                                      
20 Aneksy nr 1 do umowy: ZO/OR-3/2014 (obwód I.14); ZO/OR-8/2014 (obwód VI.4) oraz ZO/OR-9/2014 

(obwód VI.5). Aneksy dotyczyły usunięcia ogólnej wartości planu zarybień z treści umów, bez dokonywania 
zmian w strukturze, ilości i rodzaju materiału służącego zarybianiu. 

21 31 kg węgorza; 1 450 kg szczupaka; 340 kg okonia; 900 kg lina oraz 2 300 kg karpia. 
22 33 000 szt. szczupaka; 180 000 szt. sandacza; 15 700 szt. klenia; 45 000 szt. jazia; 10 000 szt. świnki; 

8 000 szt. certy; 41 959 szt. pstrąga; 10 000 szt. lipienia; 1 600 szt. brzany oraz 4 500 szt. troci. 
23 31 kg węgorza; 1 450 kg szczupaka; 350 kg okonia; 900 kg lina oraz 2 300 kg karpia. 
24 33 000 szt. szczupaka; 105 000 szt. sandacza; 25 300 szt. klenia; 47 000 szt. jazia; 10 000 szt. świnki; 

4 000 szt. certy; 40 554 szt. pstrąga; 5 000 szt. lipienia; 2 050 szt. brzany; 9 000 szt. troci; 1 100 szt. bolenia 
oraz 15 000 szt. miętusa. 

25 I.7. Obwód rybacki rzeki Odra nr 7; VI.4. Obwód rybacki Zbiornik Słup na rzece Nysa Szalona nr 1; 
VI.5. Obwód rybacki rzeki Czarna Woda nr 1. 
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• okonia, którego zarybiono więcej o 20 kg; 
• klenia, którego zarybiono więcej o 4 700 szt.; 
• jazia, którego zarybiono więcej o 2 000 szt.; 
• świnki, której zarybiono więcej o 1 000 szt.; 
• pstrąga potokowego, którego zarybiono więcej o 22 367 szt.; 
• troci, której zarybiono więcej o 2 500 szt.; 
• bolenia, którego zarybiono mniej o 10 000 szt.; 
• miętusa, którego zarybiono więcej o 3 000 szt. 

W przypadku bolenia nie dokonano planowego zarybienia w ilości 10 000 szt. 
w jednym obwodzie rybackim, tj. nr I.7. - Obwodzie rybackim rzeki Odra nr 7, 
zarybiając ten obwód zgodnie z planem lub z nadwyżką w przypadku pozostałych 
czterech wymaganych gatunków26. 

Prezes Zarządu Okręgu wyjaśnił, że wszystkie wskazane wyżej różnice wynikały 
z rozliczania planu zarybień w okresie trzyletnim, w związku z czym wskazane 
niedobory lub nadwyżki zostaną wyrównane w 2020 r. Ponadto, w przypadku 
sandacza, lina i troci jeziorowej nadwyżka27 była wynikiem uzupełniania zaległości 
zarybień za lata 2015-2017, które powstały z braku możliwości zakupu 
odpowiedniego materiału zarybieniowego w tym czasie, a w przypadku świnki 
nadwyżka28 wyniknęła z decyzji ichtiologa o zwiększeniu zarybiania tym gatunkiem 
ze względu na obserwowaną małą ilość tego gatunku w obwodzie rybackim, mimo 
prowadzenia corocznych zarybień. Natomiast w przypadku pstrąga potokowego 
wskazana nadwyżka29 była wynikiem prowadzonych, ale nieujętych w umowie 
z RZGW, dodatkowych zarybień obrębów ochronnych (znajdujących się w obwodzie 
uzupełniającym), ustanowionych na Potoku Prusickim i Nysie Małej, które są 
wykorzystywane jako naturalne podchowalnie tego gatunku30. 

(akta kontroli str. 16-109 i 242-243, tom I; str. 4-14, tom II) 

W okresie objętym kontrolą z tytułu użytkowania 10 obwodów rybackich Okręg 
wniósł do RZGW opłaty roczne w łącznej wysokości 42 730,00 zł (brutto), z czego 
20 983,19 zł za 2018 r., a 21 730,61 zł za 2019 r. Wysokość opłaty rocznej wynikała 
z umów zawartych z RZGW i stanowiła równowartość od 0,169 do 0,3 decytony żyta 
za 1 ha powierzchni zasadniczego obwodu rybackiego, ustalanej na podstawie 
średniej ceny skupu żyta, o której mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym31. 

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowych umów prawa użytkowania obwodów 
rybackich należności za użytkowanie płatne były z góry za cały rok w terminie do 
dnia 31 marca każdego roku na podstawie faktury wystawionej przez RZGW. 
W okresie objętym kontrolą w czterech na 20 badanych przypadków płatności z tego 
tytułu dokonano po tym terminie. Powodem tego stanu było wystawienie przez 
Zarząd Zlewni w Legnicy czterech faktur na łączną kwotę 8 899,71 zł w dniu 
29 marca 2018 r., z terminem płatności w dniu 20 kwietnia 2018 r. Faktury te 
wpłynęły do Okręgu w dniu 5 kwietnia 2018 r. i zostały opłacone w dniu 9 kwietnia 
2018 r. W pozostałych 16 badanych przypadkach opłata roczna została wniesiona 
w terminie określonym w umowie. 

                                                      
26 Szczupak i jaź w ilości zgodnej z planem zarybień w latach 2018-2019, a sandacz i kleń odpowiednio 

10 000 szt. i 5 000 szt. więcej niż wynikało to z planu zarybień na lata 2018-2019. 
27 W przypadku sandacza (75 000 szt.); lina (200 kg) oraz troci jeziorowej (500 szt.). 
28 1 000 szt. 
29 40 000 szt. narybku + 4 513 szt. dwuletniego pstrąga odławianego w celu dalszych zarybień. 
30 W latach 2018-2019 odłowiono (po uzyskaniu stosownej zgody Marszałka) łącznie 4 513 szt. dwuletniego 

pstrąga potokowego i zarybiono nim rzeki Kaczawa i Nysa Szalona. 
31 Dz. U z 2019 r. poz. 1256 ze zm. 
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Z wartości faktur wystawionych przez Zarząd Zlewni w Legnicy za użytkowanie 
obwodu rybackiego VI.3 rzeki Kaczawa nr 3 w 2018 r. i 2019 r. wynikało, że opłata 
stanowiła iloczyn powierzchni zasadniczej całego obwodu rybackiego, stawki opłaty 
rocznej określonej w umowie oddania w użytkowanie tego obwodu rybackiego 
i wartości 1dt żyta z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z 2018 r.32 i z 2019 r.33. W 2018 r. Zarząd Zlewni w Legnicy wystawił Okręgowi 
fakturę Nr VSE3/126/3/2018 na kwotę brutto 2 757,72 zł34, a w 2019 r. fakturę 
Nr VSE3/20/3/2019 opiewającą na kwotę brutto 2 855,97 zł35. Wniesione przez 
Okręg w latach 2018-2019 opłaty roczne za użytkowanie obwodu rybackiego VI.3. 
rzeki Kaczawa nr 3 były w sumie wyższe o ok 299,00 zł (147,00 zł za 2018 r. oraz 
152,00 zł za 2019 r.) od ich wartości uwzględniającej art. 6d ust. 5 ustawy z dnia 
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym36, tj. przepis wyłączający obręby 
ochronne z części obwodów rybackich za które pobiera się opłatę. W obwodzie 
rybackim VI.3. ustanowiony był bowiem obręb ochronny w miejscowości Koskowice, 
gm. Legnickie Pole, obejmujący część jeziora Koskowickiego (znajdującego się 
w granicach rezerwatu przyrody „Jezioro Koskowickie” nr 3)37, obowiązujący 
od 1 marca do 31 sierpnia każdego roku. Powierzchnię tego obrębu ochronnego 
Okręg oszacował na ok 14 ha. 

Prezes Zarządu Okręgu poinformował, że Okręg nie podejmował w tym zakresie 
żadnych działań, ponieważ obręb ochronny na jeziorze Koskowickim obejmuje 
20-25% tego akwenu i obowiązuje w okresie od 1 marca do 31 sierpnia, a na 
pozostałej części tego jeziora prowadzona jest gospodarka rybacko-wędkarska. 

(akta kontroli str. 16-111 i 235-241, tom I; str. 10, 198 i 209, tom II) 

Okręg w okresie objętym kontrolą wywiązywał się także z innych obowiązków 
związanych z użytkowaniem obwodów rybackich, polegających na: 

• prowadzeniu dokumentacji gospodarki rybackiej wynikającej z postanowień 
rozporządzenia w sprawie dokumentacji; 

• terminowym przekazywaniu do RZGW danych sprawozdawczych38; 
• wykonywaniu zalecanych w operatach rybackich odłowów selekcyjno-

kontrolnych39; 

• zgłaszaniu przypadków pogorszenia stanu wód skutkującego zmianą 
warunków środowiskowych i zagrażających bytowaniu ryb; w okresie objętym 
kontrolą związane były one z brakiem działań administratora wód 
zmierzających do utrzymania w odpowiednim stanie koryta rzeki Szprotawa40. 
(akta kontroli str. 16-109, 215-226, 244 i 257-319, tom I; str. 14-20, 25-195 i 206, tom II) 

Do szczegółowej kontroli realizacji postanowień zawartych z RZGW umów prawa 
użytkowania obwodów rybackich wybrano trzy następujące umowy: 

                                                      
32 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny 

skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 - 
cena ta wynosiła 52,49 zł za 1 dt. (Monitor Polski z dnia 20 października 2017 r. poz. 958). 

33 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 - 
cena ta wynosiła 54,36 zł za 1 dt. (Monitor Polski z dnia 19 października 2018 r. poz. 1004). 

34 Powierzchnia obwodu rybackiego 262,69 ha, stawka opłaty rocznej 0,2 dt/ha, wartość 1dt żyta w 2018 r. 
52,49 zł. 

35 Powierzchnia obwodu rybackiego 262,69 ha, opłata roczna 0,2 dt/ha, wartość 1dt żyta w 2019 r. 54,36 zł. 
36 Dz. U. z 2019 r. poz. 2168. 
37 Uchwałą Nr 350/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2007 r., określającą granice 

geograficzne tego obrębu ochronnego, ale bez wskazania jego powierzchni. 
38 Dane za 2018 r. przekazano w dniu 7 lutego 2019 r., a dane za 2019 r. w dniu 19 lutego 2020 r. Umowa 

z RZGW obligowała okręg do przekazania danych do dnia 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedzający. 
39 Odłowy wykonywano w okresach trzyletnich, w latach 2018-2019 dokonano takich odłowów w wodach sześciu 

obwodów, a w pozostałych zostały one wykonane w 2017 r. 
40 Pismo nr 428/2019 z 9 sierpnia 2018 r. skierowane do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim. 
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• Nr ZO/OR-1/2014 na użytkowanie I.7. Obwodu rybackiego rzeki Odra nr 7; 
• Nr ZO/OR-8/2014 na użytkowanie VI.4. Obwodu rybackiego Zbiornik Słup na 

rzece Nysa Szalona nr 1; 
• Nr ZO/OR-9/2014 na użytkowanie VI.5. Obwodu rybackiego rzeki Czarna 

Woda nr 1. 

W związku z dokonywaniem w latach 2018-2019 zarybień we wskazanych wyżej 
trzech obwodach rybackich, pracownicy Okręgu sporządzili łącznie 55 protokołów 
zarybień. Dokumenty te były zgodne z wymaganiami rozporządzenia w sprawie 
dokumentacji. 

W każdym z tych przypadków zarybienia Okręg wywiązał się z obowiązku 
powiadomienia RZGW o planowanym miejscu i terminie zarybienia, jednak w dwóch 
przypadkach zawiadomienie to przekazano później niż wynikało to z zapisów 
zawartych umów, co opisano poniżej w sekcji dotyczącej stwierdzonych 
nieprawidłowości. We wszystkich badanych przypadkach kopie sporządzonych 
protokołów zarybień zostały przekazane w terminie wynikającym z umów zawartych 
z RZGW, tj. do 21 dni od daty ich sporządzenia. 

W latach 2018-2019 przedstawiciel RZGW uczestniczył w czterech zarybieniach, 
a w jednym przypadku w zarybianiu uczestniczył inspektor rybacki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (dalej: „UMWD”). 

Porównanie dokumentów źródłowych41 ze sporządzonymi na ich podstawie 
księgami gospodarczymi oraz zestawieniami zbiorczymi dla wskazanych wyżej 
obwodów rybackich wykazało, że były one sporządzone rzetelnie, zgodnie ze 
stanem faktycznym i wymaganiami rozporządzenia w sprawie dokumentacji. 

(akta kontroli str. 8 i 257-319, tom I) 

6. W latach 2018-2019 w obwodach rybackich użytkowanych na podstawie umów42 
zawartych z RZGW odłowiono łącznie 279 kg i 4 513 szt. ryb, uzyskując z tego 
tytułu przychód ze sprzedaży w wysokości 1 658,00 zł, z czego: 

• w 2018 r. odłowiono 60 kg płoci; 36 kg tołpygi, 48 kg suma europejskiego oraz 
2 959 szt. pstrągów. Odłowione płocie i pstrągi posłużyły do zarybienia innych 
akwenów, a tołpygi i sumy sprzedano, uzyskując przychód w wysokości 
1 102,00 zł; 

• w 2019 r. odłowiono 40 kg tołpygi, 50 kg suma europejskiego, 20 kg leszcza, 
4 kg karasia, 21 kg sandacza oraz 1 554 szt. pstrągów. Odłowione pstrągi 
posłużyły do zarybienia innych akwenów, a pozostałe ryby sprzedano, 
uzyskując przychód w wysokości 556,00 zł. 

W związku z dokonywaniem wskazanych wyżej połowów pracownicy Okręgu 
sporządzili 16 protokołów połowu ryb i raków. Dokumenty te były zgodne 
z wymaganiami rozporządzenia w sprawie dokumentacji. 

W każdym z badanych przypadków połowu Okręg wywiązał się z obowiązku 
powiadomienia RZGW o planowanym miejscu i terminie połowu ryb, niemniej 
w jednym przypadku zawiadomienie to przekazano później niż wynikało to 
z zapisów zawartych umów, co opisano poniżej w sekcji dotyczącej stwierdzonych 
nieprawidłowości. We wszystkich badanych przypadkach kopie sporządzonych 
protokołów połowów zostały przekazane w terminie wynikającym z umów zawartych 
z RZGW, tj. do 21 dni od daty ich sporządzenia. 

                                                      
41 Protokoły zarybień; protokoły połowu ryb i raków; ewidencje amatorskiego połowu ryb (dotyczy tylko ewidencji 

sporządzonej za 2018 r.) oraz inne dokumenty dotyczące zarybień oraz połowów. 
42 Które nie przewidywały, podobnie jak operaty rybackie, limitów (wielkości) połowów ryb. Ograniczenia w tym 

zakresie przewidywał Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, przyjęty przez Zarząd Główny PZW, o czym 
mowa na str. 11 i 12 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
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W latach 2018-2019 przedstawiciel RZGW nie uczestniczył w połowach, a w jednym 
połowie uczestniczył inspektor rybacki UMWD. 

(akta kontroli str. 245-254 i 264-265, tom I; str. 4-7, tom II) 

7. W latach objętych kontrolą Okręg udostępniał użytkowane wody do amatorskiego 
połowu ryb na podstawie bezpłatnego zezwolenia, uzyskiwanego po wniesieniu 
płatnego świadczenia. 

Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego (dalej: „PZW”) opłacając związkowe 
składki na ochronę i zagospodarowanie wód otrzymywali imienne i terminowe 
zezwolenia określające warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach 
użytkowanych przez Okręg (w tym na podstawie umów z RZGW) i wodach okręgów 
PZW z którymi zawarto porozumienia w tym zakresie43. 

Osoby niezrzeszone w PZW zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb 
otrzymywały po wniesieniu opłaty za wędkowanie według stawki ustalonej przez 
Zarząd Okręgu na dany rok kalendarzowy. 

Wysokość opłat za wędkowanie dla osób niezrzeszonych w PZW w okresie objętym 
kontrolą ustalana była przez Okręg, zgodnie z uchwałami Zarządu Głównego 
PZW44, na podstawie nakładów finansowych na zarybienia, oraz na 
zagospodarowanie i ochronę wód użytkowanych przez Okręg, w tym obwodów 
rybackich użytkowanych na podstawie umów zawartych z RZGW. 

W 2018 r. opłaty za wędkowanie dla osób niezrzeszonych w PZW były 
zróżnicowane (zależne od okresu ważności zezwolenia) i wynosiły: 
• jednodniowa – początkowo 40,00 zł, a od 1 czerwca 2018 r. 38,00 zł; 
• trzydniowa – początkowo 100,00 zł, a od 1 czerwca 2018 r. 90,00 zł; 
• siedmiodniowa – wprowadzona od 1 czerwca 2018 r. w wysokości 180,00 zł; 
• roczna – 350,00 zł45. 

W 2019 r. opłata za wędkowanie dla osób niezrzeszonych w PZW została, zgodnie 
z uchwałą Zarządu Głównego PZW46, dodatkowo zróżnicowana ze względu na 
korzystanie z niektórych wód ogólnodostępnych, rezygnację z wybranych metod 
wędkowania oraz rezygnację ze sprzętu pływającego. Opłata ta wynosiła: 
• niepełna, uprawniająca do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych 

z brzegu – 40,00 zł za jeden dzień, 90,00 zł za trzy dni, 160,00 zł za siedem dni 
oraz 350,00 zł za cały rok; 

• niepełna, uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na dwie wędki 
spławikowo-gruntowe lub metodą spinningową na wodach nizinnych - 70,00 zł 
za jeden dzień, 110,00 zł za trzy dni, 180,00 zł za siedem dni oraz 380,00 zł 
za cały rok; 

• niepełna, uprawniająca do wędkowania metodą muchową lub spinningową na 
wodach krainy pstrąga i lipienia - 90,00 zł za jeden dzień, 160,00 zł za trzy dni, 
250,00 zł za siedem dni oraz 400,00 zł za cały rok; 

                                                      
43 § 3 ust. 2 Uchwały nr 190 Zarządu Głównego PZW z dnia 26 sierpnia 2017 r. w sprawie składki członkowskiej 

na 2018 r. oraz § 3 ust. 2 Uchwały nr 61/IX/2018 Zarządu Głównego PZW z 21 września 2018 r. w sprawie 
ustanowienia składki członkowskiej na 2019 r. 

44 Uchwała nr 4/II/2018 Zarządu Głównego PZW z dnia 24 lutego 2018 r. w sprawie struktury składek 
członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód i opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla 
wędkarzy niezrzeszonych oraz Uchwała nr 75/X/2018 Zarządu Głównego PZW z dnia 22 października 2018 r. 
w sprawie struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenie na 
amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych. 

45 Uchwała nr 123/2017 Zarządu Okręgu PZW w Legnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia 
okręgowych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2018 w Okręgu PZW Legnica 
wraz z Uchwałą Prezydium ZO PZW w Legnicy nr 59/2017 z 9 maja 2018 r. 

46 Uchwała nr 75/X/2018 Zarządu Głównego PZW z dnia 22 października 2018 r. w sprawie struktury składek 
członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla 
wędkarzy niezrzeszonych. 
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• niepełna, uprawniająca do wędkowania metodą trolingową na udostępnionych 
do tej metody wodach nizinnych - 90,00 zł za jeden dzień, 160,00 zł za trzy dni 
oraz 250,00 zł za siedem dni; 

• pełna, na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania zgodnie 
z zezwoleniem - 110,00 zł za jeden dzień, 220,00 zł za trzy dni, 280,00 zł 
za siedem dni oraz 460,00 zł za cały rok47. 

W 2018 r. Okręg wydał 11 907 szt. zezwoleń na amatorski połów ryb dla członków 
PZW oraz 154 szt. zezwoleń dla osób niezrzeszonych w PZW. Osoby niezrzeszone 
uiściły w zamian opłaty za wędkowanie w łącznej wysokości 8 503,00 zł. 

W 2019 r. dla członków PZW wydano 11 232 szt. zezwoleń na amatorski połów ryb, 
a osobom niezrzeszonym w tym związku wydano 149 szt. zezwoleń, uzyskując 
w zamian opłaty za wędkowanie w łącznej wysokości 8 344,00 zł. 

(akta kontroli str. 12-13, 166-169 i 177-190, tom I) 

W latach 2018-2019 na obszarze działania Okręgu obowiązywał Regulamin 
Amatorskiego Połowu Ryb (dalej: „Regulamin”), przyjęty przez Zarząd Główny 
PZW48. Dokument ten regulował prawa wędkującego na wodach PZW, jego 
obowiązki, zawierał zasady wędkowania, przytaczał dozwolone metody połowu oraz 
zasady ochrony ryb, a także wskazywał kto jest uprawniony do kontroli wędkarza 
łowiącego ryby. Zawarte w Regulaminie okresy ochronne ryb, ich wymiary 
ochronne, a także zakazy połowu wędkarskich gatunków ryb i minogów nie były 
sprzeczne z przepisami rozporządzenia w sprawie połowu, oraz rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt49. Regulamin ten określał także limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk, 
wynoszące tygodniowo jedną sztukę głowacicy oraz dobowo: 10 sztuk ryb, z czego 
nie więcej niż: 

- jedną sztukę suma; 
- dwie sztuki (łącznie) troci jeziorowej, troci wędrownej, łososia, sandacza, 

szczupaka, siei i bolenia; 
- trzy sztuki (łącznie) lipienia i pstrąga potokowego; 
- trzy sztuki brzany i karpia; 
- cztery sztuki lina; 
- pięć sztuk certy 
- dwie sztuki węgorza. 

Inne gatunki ryb niż wyżej wymienione można było zabrać z łowisk nie więcej niż 
5 kg na dobę, a limit połowów nie dotyczył amura, tołpygi, krąpia, karasia 
srebrzystego, pstrąga źródlanego oraz ryb i raków50, których nie można było 
wpuszczać po złowieniu ponownie do wody. Natomiast wydane przez Okręg 
zezwolenia na amatorski połów ryb wędką określały dodatkowe odstępstwa od 
Regulaminu w postaci: wprowadzenia zakazów lub dodatkowych okresów 
ochronnych na niektórych akwenach51, zwiększenia wymiaru ochronnego lub jego 
wprowadzenia dla amura, okonia i sandacza oraz zmniejszenia lub wprowadzenia 
dziennego limitu połowu dla sandacza52, okonia53 i leszcza54. Powyższe regulacje 
                                                      
47 Uchwała nr 122/2018 Zarządu Okręgu PZW w Legnicy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia 

okręgowych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2018 w Okręgu PZW Legnica. 
48 Uchwała Nr 204 Zarządu Głównego PZW z dnia 26 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian 

w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, dotyczących okresów ochronnych ryb. 
49 Dz. U. poz. 2183. 
50 Rak pręgowany; rak sygnałowy oraz ryby z gatunku trawianka; babka bycza; czebaczek amurski i sumik 

karłowaty. 
51 Udostępnienie Zbiornika Słup do połowów tylko w okresie od 1 czerwca do 31 października; zakaz uprawiania 

amatorskiego połowu ryb na wszystkich dopływach Kaczawy, Nysy Szalonej i Skory; zakaz uprawiania 
amatorskiego połowu ryb na odcinku Nysy Szalonej w okresie od 1 marca do 30 kwietnia; zakaz amatorskiego 
połowu ryb w obrębie wyznaczonych o oznakowanych tarlisk w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca. 

52 Limit dobowy połowu jednej sztuki, obejmujący tylko zbiornik Słup. 
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były zgodne z operatami rybackimi objętych kontrolą obwodów rybackich, 
dopuszczającymi prowadzenie gospodarki wędkarsko-rybackiej na podstawie 
regulaminów amatorskiego połowu ryb, zapewniających przestrzeganie 
obowiązujących okresów i wymiarów ochronnych ryb. 

(akta kontroli str. 13, 170-176 i 191-202, tom I; str. 21-22, tom II) 

8. Okręg wprowadził obowiązek prowadzenia rejestru amatorskich połowów ryb 
przez uprawiających amatorski połów ryb wędką na wszystkich użytkowanych przez 
Okręg wodach, w tym w obwodach rybackich użytkowanych na podstawie umów 
zawartych z RZGW. 

Według tego rejestru za 2018 r. (sporządzonego 13 lutego 2020 r.)55 w obwodach 
rybackich użytkowanych na podstawie umów z RZGW złowiono w tym okresie 
13 319 szt. ryb o łącznej wadze 9 207,7 kg, co stanowiło odpowiednio 73,7% ilości 
i 90,5% wagi ryb złowionych i zaewidencjonowanych w 2017 r., kiedy to złowiono 
18 072 szt. ryb o wadze 10 172,5 kg. Natomiast amatorski rejestr połowu ryb za 
2019 r. powinien zostać opracowany do dnia 15 kwietnia 2021 r., co wynika z § 8 
rozporządzenia w sprawie dokumentacji, przewidującego, że wpisy w ewidencji 
amatorskiego połowu ryb należy dokonać raz w roku, nie później niż do dnia 
15 kwietnia drugiego roku następującego po roku, w którym złowiono ryby. 

Operaty rybackie opracowane dla wszystkich dziesięciu badanych obwodów 
rybackich nie określały limitu dopuszczalnych połowów ryb, odnosząc się ogólnie do 
limitów połowów ryb ustalonych przez PZW i obowiązujących na terenie Okręgu, 
o których mowa w pkt 7 niniejszego wystąpienia. Operaty te określały natomiast 
limity ilości wędkarzy oraz ilości dni wędkarskich w obwodzie rybackim. 

Analiza rejestru amatorskich połowów ryb za 2018 r. wykazała, że wyznaczone 
limity ilości wędkarzy zostały przekroczone w trzech obwodach rybackich56, a limity 
dni wędkarskich w siedmiu obwodach57. Natomiast w żadnym z obwodów rybackich 
użytkowanych na podstawie umowy z RZGW nie został przekroczony limit połowu 
ryb, a łączna ilość ryb złowionych we wszystkich obwodach (13 319 szt.) stanowiła 
2,12% limitu ustalonego dla poszczególnych gatunków ryb58, w przypadku których 
wprowadzono dobowe ograniczenia połowów, wynikające z postanowień 
Regulaminu59. 

Według Prezesa Zarządu Okręgu trudno przewidzieć presję wędkarzy na określone 
wody, a także częstotliwość odwiedzin wybranych łowisk, co przedkłada się na tzw. 
dni wędkarskie. Wprowadzenie ograniczeń w tym zakresie nie jest możliwe, gdyż 
naruszałoby prawo do powszechnego korzystania z wód, a mimo zwiększonej ilości 
wędkarzy i dni wędkarskich wody nie są przełowione. Zwrócił również uwagę, że 
coraz częściej obserwuje się tendencję do wypuszczania złowionych ryb 
i propozycję tworzenia łowisk typu „no kill”, gdzie ilość wędkarzy nie wpływa na ilość 

                                                                                                                                       
53 Limit dobowy połowu do trzech kg, obejmujący tylko zbiornik Słup. 
54 Limit dobowy połowu do 10 kg, obejmujący tylko zbiornik Słup. 
55 W 2018 r. Okręg wydał członkom PZW w sumie 11 907 szt. zezwoleń na amatorski połów ryb wraz z rejestrem 

amatorkiego połowu ryb. Rejestr zbiorczy za 2018 r. powstał na podstawie 6 386 rejestrów zwróconych przez 
wędkarzy. 

56 I.8. Obwód rybacki rzeki Odra nr 8 o 232 wędkarzy (13,75%); I.16. Obwód rybacki rzeki Rudna nr 1 
o 179 wędkarzy (1153%) oraz VI.3 Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 3 o 340 wędkarzy (13,3%). 

57 I.8. Obwód rybacki rzeki Odra nr 8 o 20 277 dni (226,7%);  I.16. Obwód rybacki rzeki Rudna nr 1 o 1 786 dni 
(1552%); VI.2. Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 2 o 184 dni (13,1%); VI.3. Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 3 
o 5 242 dni (36,8%); VI.4. Obwód rybacki Zbiornik Słup na rzece Nysa Szalona nr 1 o 1 559 (10,0%); 
VI.5. Obwód rybacki rzeki Czarna Woda nr 1 o 565 dni (12,5%); oraz IX.8. Obwód rybacki rzeki Szprotawa 
nr 1 o 304 dni (23,6%). 

58 10 sztuk ryb dziennie, z czego nie więcej niż: jedna sztuka suma; dwie sztuki (łącznie) troci jeziorowej, troci 
wędrownej, łososia, sandacza, szczupaka, siei i bolenia; trzy sztuki (łącznie) lipienia i pstrąga potokowego; 
trzy sztuki brzany i karpia; cztery sztuki lina; pięć sztuk certy; dwie sztuki węgorza. 

59 Wielkości stanowiącej iloczyn sumy dni wędkarskich limitowanych w operatach rybackich dla poszczególnych 
obwodów rybackich (62 703 dni) oraz limitu dobowego połowu tych ryb (10 szt.). 
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złowionych ryb. Prezes Zarządu Okręgu wskazał ponadto, że jedyną skuteczną 
metodą określającą ilość amatorskiego połowu ryb, która zapewniałyby 
nieprzekraczanie limitów połowów poszczególnych gatunków ryb, określonych 
w operatach rybackich, jest dalsze prowadzenie obowiązkowej dla wszystkich 
wędkarzy rejestracji połowów, wprowadzonej przepisami wewnętrznymi PZW60. 
Na podstawie tej ewidencji oraz odłowów kontrolnych określane są dawki 
zarybieniowe gatunków ryb w operatach rybackich dla poszczególnych obwodów 
rybackich. W przypadku stwierdzenia wysokiej presji na poszczególne gatunki 
i możliwości ich ewentualnego przełowienia, Okręg wprowadza dodatkowe 
ograniczenia regulaminowe, polegające na zmniejszeniu limitów wagowych 
i ilościowych, zwiększeniu wymiarów ochronnych dla danych gatunków lub 
wprowadzeniu czasowych zakazów ich połowu. Przykładem tego były działania 
dotyczące ograniczeń wprowadzonych na Zbiorniku Słup oraz w wodach krainy 
pstrąga i lipienia61. Prezes Zarządu Okręgu podkreślił, że niezbędna jest także 
edukacja wędkarzy w zakresie rzetelnego prowadzenia rejestrów połowów oraz 
egzekwowanie tego obowiązku przez służby uprawnione do kontroli wędkarzy. 

Zdaniem Prezesa Zarządu Okręgu na rzetelność rejestrowania i skuteczność 
kontrolowania amatorskiego połowu ryb, korzystnie wpłynęłoby: zwiększenie 
uprawnień Społecznej Straży Rybackiej (dalej: „SSR”) o legitymowanie osób oraz 
możliwość skontrolowania toreb i bagażników prywatnych samochodów osób 
prowadzących amatorski połów ryb w celu wykluczenia ukrywania złowionych ryb; 
zwiększenie zatrudnienia i poprawa kondycji finansowej Państwowej Straży 
Rybackiej (dalej: „PSR”), SSR i innych służb powołanych do ochrony wód 
i zwalczania kłusownictwa; zwiększenie ilości kontroli przeprowadzanych przez 
uprawnione służby oraz wydanie odpowiednich wytycznych do prawidłowego 
szacowania strat w rybostanie spowodowanego kłusownictwem; usytuowanie PSR 
w resorcie spraw wewnętrznych, aby jej strażnicy mieli nienormowany czas pracy; 
zwiększenie uprawnień PSR z zakresu ochrony środowiska przed szkodliwymi 
zanieczyszczeniami oraz umożliwienie funkcjonariuszom tej służby prowadzenie 
dochodzeń w sprawie o kłusownictwo. 

(akta kontroli str. 12, 170-176 i 191-202, tom I; str. 21-22 i 25-205, tom II) 

9. W okresie objętym kontrolą Okręg uzyskał od Marszałka dwie decyzje w sprawie 
odstępstw od zakazów dokonywania połowów w obrębach ochronnych dla celów 
zarybień: 

• nr DOW-O.IV.7143.7.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. na połów do 4 000 szt. 
dwuletnich pstrągów potokowych w terminie od 16 kwietnia do 30 czerwca 
2018 r., z czego odłowiono 2 959 szt., wywiązując się jednocześnie 
z obowiązku poinformowania RZGW o planowanym połowie i zarybieniu oraz 
dokonując połowów w terminie wskazanym w decyzji; 

• nr DOW-O.IV.7143.3.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. na połów do 6 000 szt. 
dwuletnich pstrągów potokowych w terminie od 15 kwietnia do 30 czerwca 
2019 r., z czego odłowiono 1 554 szt., wywiązując się jednocześnie 
z obowiązku poinformowania RZGW o planowanym połowie i zarybieniu oraz 
dokonując połowów w terminie wskazanym w decyzji. 

W przypadku objętych badaniami kontrolnymi 16 protokołów połowu ryb i raków, 
o których mowa w pkt 6 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, nie stwierdzono, 
aby dokonane połowy odbyły się w okresach ochronnych określonych w § 7 
rozporządzenia w sprawie połowu.                   (akta kontroli str. 13-14 i 203-210, tom I) 

                                                      
60 Uchwała XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z dnia 21 października 2017 r. w sprawie kierunków 

działania PZW na lata 2017-2021. 
61 Wprowadzone jako odstępstwa od Regulaminu, opisane w pkt 7 niniejszego wystąpienia. 
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10. W okresie objętym kontrolą sposób prowadzenia przez Okręg racjonalnej 
gospodarki rybackiej został poddany ocenie Marszałka dla następujących obwodów 
rybackich: 

• VI.3. Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 3 – ocena DOW-O.IV.7141.4.2019 
z dnia 5 czerwca 2019 r., obejmująca okres od 2 stycznia 2015 r. do 28 lutego 
2019 r.; 

• VI.2. Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 2 – ocena DOW-O.IV.7141.3.2019 
z dnia 31 maja 2019 r., obejmująca okres od 2 stycznia 2015 r. do 28 lutego 
2019 r. 

W obu przypadkach stwierdzono, że Okręg wywiązywał się z obowiązku 
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, w związku z czym gospodarkę 
rybacką w tych obwodach oceniono pozytywnie. Nie formułowano w tym zakresie 
zaleceń pokontrolnych. 

Pozostałe osiem obwodów rybackich użytkowanych przez Okręg na podstawie 
umów zawartych z RZGW podlegało ocenie Marszałka w latach 2015-201762. 

(akta kontroli str. 6-7, 14, 211-214 i 247-250, tom I) 

11. Poza czterema przypadkami kontroli zarybień (opisanych w pkt 5 wystąpienia 
pokontrolnego), w latach 2018-2019 Okręg nie został poddany kontroli RZGW63 lub 
jednostek PSR i SSR w zakresie korzystania z obwodów rybackich. 

(akta kontroli str. 14, tom I) 

12. Okręg współpracował z jednostkami PSR w zakresie wzajemnej wymiany 
informacji na temat zagrożeń kłusowniczych i rejonów szczególnie zagrożonych tym 
zjawiskiem, informowania o prowadzonych odłowach i zarybieniach, organizowania 
szkoleń SSR, a także przeprowadzając wspólne kontrole nad wodami użytkowanymi 
przez Okręg. 

SSR na terenie powiatów: głogowskiego, jaworskiego, legnickiego, lubińskiego 
i polkowickiego - została utworzona na wniosek władz Okręgu64 i liczyła w sumie 
151 strażników w 2018 r. oraz 160 strażników w 2019 r. Zarówno osoby będące 
strażnikami SSR na obszarze tych powiatów, jak i środki finansowe na działalność 
tej formacji, pochodziły z Okręgu i jego kół. W latach 2018-2019 wydatkowano na 
ten cel 102 791,79 zł, z czego 49 822,58 zł w 2018 r. oraz 52 969,21 zł w 2019 r. 

W okresie objętym kontrolą utrzymywana przez Okręg SSR podjęła łącznie 
2 053 akcji. W wyniku tych działań poddano kontroli 13 359 osób, zlikwidowano 
23 narzędzia kłusownicze, nałożono 389 szt. mandatów karnych65 oraz skierowano 
64 sprawy do sądów rejonowych66 i 158 spraw do sądów koleżeńskich PZW. 

(akta kontroli str. 15 i 227-232, tom I; str. 23, tom II) 

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

Okręg w trzech przypadkach (na 71 badanych) z opóźnieniem poinformował RZGW 
o planowanych połowach lub zarybieniach, tj. o: 
a) połowie dokonanym w dniu 29 czerwca 2018 r.67 - powiadomienie wysłano w dniu 
25 czerwca 2018 r., czyli cztery dni przed połowem; 

                                                      
62 We wszystkich przypadkach prowadzoną gospodarkę rybacką oceniono pozytywnie, formułując przy tym od 

jednego do dwóch wniosków pokontrolnych, które dotyczyły: [1] przeprowadzania zgodnie z zapisami operatu 
rybackiego rokroczne połowy tarlaków ryb reofilnych w celu zabezpieczenia najlepszego materiału do zarybień 
wód obwodu; [2] prowadzenia zgodnie z zapisami operatu rybackiego odłowy selekcyjne w obwodzie. 

63 Pracownicy RZGW uczestniczyli jedynie w zarybianiu obwodów rybackich, kontrolując odbiór ryb, wagę i ilość 
ryb wpuszczanych do wód oraz cały proces zarybiania. 

64 Tylko w powiecie złotoryjskim SSR została utworzona na wniosek Starosty Złotoryjskiego. 
65 Mandaty karne wystawiały PSR oraz Policja w czasie wspólnych kontroli prowadzonych z SSR. 
66 Wnioski do sądów sporządzała PSR. 
67 Zbiornik Słup - VI.4. Obwód rybacki Zbiornik Słup na rzece Nysa Szalona nr 1. 

Stwierdzona 
nieprawidłowość 
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b) zarybianiu wykonanym w dniu 24 października 2018 r.68 - powiadomienie wysłano 
w dniu 18 października 2018 r., czyli sześć dni przed zarybianiem; 

c) zarybianiu wykonanym w dniu 18 listopada 2019 r.69 - powiadomienie wysłano 
w dniu 13 listopada 2019 r., czyli 5 dni przed zarybianiem, 

podczas gdy zgodnie z zawartymi z RZGW umowami prawa użytkowania 
poszczególnych obwodów rybackich powiadomienie o zarybianiu lub połowach 
należało przekazać co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

Według wyjaśnień Prezesa Zarządu Okręgu niedotrzymanie terminu powiadomienia 
o połowie wynikało z przyspieszenia terminu dokonania połowu monitoringowego 
przeprowadzonego przez zleceniodawcę pochodzącego z Olsztyna. Natomiast 
w pozostałych dwóch przypadkach skrócenie terminu powiadamiania miało związek 
z zarybianiem wód „okoniem”, który jest rybą drapieżną, bardzo wrażliwą na 
przetrzymywanie go po odłowieniu i podczas transportu.  
NIK wskazuje, że ten gatunek ryb nie został wymieniony w zawartych z RZGW 
umowach prawa użytkowania obwodów rybackich, tj. obok innych drapieżników 
(szczupaka, sandacza i węgorza), dla których termin powiadamiania został skrócony 
do trzech dni. Należało zatem o zamiarze dokonania zarybienia zawiadomić RZGW 
z wyprzedzeniem siedmiu dni. 

(akta kontroli str. 245-246 i 257-267, tom I; str. 14, tom II) 

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

Podjęcie działań mających na celu zmianę zapisów umów prawa użytkowania 
obwodów rybackich zawartych z RZGW, w zakresie skrócenia okresu 
powiadamiania tego podmiotu o zarybieniu „okoniem” z siedmiu do trzech dni przed 
planowanym terminem, tak jak w przypadku innych drapieżników wskazanych w tej 
umowie. 

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 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

 

 

 

 

                                                      
68 Protokół zarybień nr 98 z 24 października 2018 r. 
69 Protokół zarybień nr 139 z 18 listopada 2019 r. 
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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,        kwietnia  2020 r. 

 

Kontroler 

Cezary Mazik 
Główny specjalista kontroli 

państwowej 
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