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I. Dane identyfikacyjne 
Polski Związek Wędkarski Okręg w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 4/2, 58-300 
Wałbrzych (dalej: Okręg) 

 
Andrzej Polak, Prezes Zarządu Okręgu 

(akta kontroli str. 85-95) 

Prawidłowość korzystania z obwodów rybackich 
 

Lata 2018-2019 (kontrolą objęte były również dokumenty wytworzone wcześniej, 
niezbędne 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 

 

Waldemar Ściborski, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/7/2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. 

(akta kontroli str. 1) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
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). 

Działania Okręgu w zakresie zarybiania, połowów i ochrony wód zapewniły 
korzystanie z użytkowanych obwodów rybackich w sposób zgodny z zasadami 
racjonalnej gospodarki rybackiej oraz wynikający z aktualnych operatów rybackich, 
zaopiniowanych przez uprawnioną instytucję. 

Dokonywane w latach 2018-2019 w użytkowanych przez Okręg obwodach rybackich 
odłowy odbywały się w zgodzie z operatami rybackimi, po uprzednim uzyskaniu 
stosownej decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego, a ich celem była 
wyłącznie troska o dobrostan ryb poprzez ochronę narybku lub pozyskanie ryb 
w okresie tarła dla zapewnienia zgodności genowej materiału zarybieniowego. 

Prowadzone przez Okręg 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. 

Terminowo regulowane były należności z tytułu zawartych umów prawa użytkowania 
obwodów rybackich na łączną kwotę 31.865,43 zł. Z dochowaniem wymaganych 
terminów przedkładano również RZGW dane sprawozdawcze, dotyczące 
prowadzenia gospodarki rybackiej, które były zgodne ze stanem faktycznym. 

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości dotyczyły oznakowania na 
użytkowanych obwodach rybackich trzech obrębów ochronnych w sposób nie 
w pełni zgodny z wymogami § 16 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Wsi z dnia 
12 listopada 2001 r. w sprawie połowy ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu 
innych organizmów żyjących w wodzie5 (dalej: rozporządzenie w sprawie połowu). 
W przypadku jednego z tych obrębów tablice stanowiące jego oznakowanie nie 
spełniały swojej funkcji, ponieważ były nieczytelne. W toku kontroli zostały one 
wymienione na dwie nowe tablice informacyjne. Kolorystyka tych tablic, jak również 
tablic stanowiących oznakowanie dwóch pozostałych obrębów ochronnych nie 
odpowiadała wymogom przywołanego rozporządzenia. 

 

  

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. W niniejszej kontroli zastosowano ocenę ogólną w formie opisowej. 
3 Od 1 stycznia 2018 r. jako Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu – na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310). 
4 Dz. U. poz. 326. 
5 Dz. U. Nr 2018 r. poz. 2003. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Prawidłowość korzystania z obwodów rybackich 
1. W kontrolowanym okresie Okręg korzystał z ośmiu obwodów rybackich. Obwody 
te wykorzystywane były na podstawie umów oddania do użytkowania obwodu 
rybackiego, zawartych z RZGW w dniu 27 listopada 2014 r. W umowach tych 
ustalono termin początkowy użytkowania (przypadający na dzień 2 stycznia 2015 r.) 
i dziesięcioletni okres ich trwania. Powierzchnia użytkowanych przez Okręg 
obwodów rybackich wynosiła łącznie 976,45 ha, z czego na poszczególne obwody 
przypadało: 
• III.1.1 Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 1, użytkowany na podstawie umowy 

nr ZO/OR-11/2014 - 47,1 ha, 
• III.2 Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 2, użytkowany na podstawie umowy 

nr ZO/OR-12/2014 - 666,3 ha, 
• III.6. Obwód rybacki rzeki Biała Lądecka nr 1, użytkowany na podstawie umowy 

nr ZO/OR-13/2014 - 53,88 ha, 
• III.7. Obwód rybacki rzeki Ścinawka nr 1, użytkowany na podstawie umowy 

nr ZO/OR-14/2014 - 45,06 ha, 
• IV.1. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 1, użytkowany na podstawie umowy 

nr ZO/OR-15/2014 - 62,48 ha, 
• IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2, użytkowany na podstawie umowy 

nr ZO/OR-16/2014 - 81,33 ha, 
• XI.1. Obwód rybacki rzeki Szybka nr 1, użytkowany na podstawie umowy 

nr ZO/OR-17/2014 - 8,9 ha, 
• XI.2. Obwód rybacki rzeki Dzika Orlica nr 1, użytkowany na podstawie umowy 

nr ZO/OR-18/2014 - 11,4 ha. 
(akta kontroli str. 322-324) 

2. Dla wszystkich użytkowanych obwodów rybackich, Okręg posiadał aktualne 
operaty rybackie. Operaty te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Instytut 
Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (dalej: Instytut), 
wymieniony jako uprawniony do ich opiniowania w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego6. 
Z uzyskanych w Instytucie informacji wynika, że osoby sporządzające operaty 
rybackie nie były powiązane z podmiotem je opiniującym, w szczególności nie były 
zatrudnione w tym Instytucie. 

(akta kontroli str. 148-149) 

3. W ramach użytkowanych przez Okręg obwodów rybackich nie ustanowiono 
obrębów hodowlanych. Ustanowiono natomiast trzy obręby ochronne: 
- obowiązujący w okresie całego roku obręb ochronny nr 3.III.2 w obwodzie 

rybackim rzeki Nysy Kłodzkiej nr 2 (w miejscowości Kozielno gm. Kamieniec 
Ząbkowicki), obejmujący fragment zbiornika zaporowego „Kozielno” (położonego 
na rzece Nysa Kłodzka) od progu budowli zrzutowej do 100 metrów powyżej, 
z granicą przebiegającą na zbiorniku zaporowym równolegle do progu zapory 
budowli zrzutowej; 

- obowiązujący w okresie całego roku obręb ochronny nr 4.III.2 w obwodzie 
rybackim rzeki Nysy Kłodzkiej nr 2 (w miejscowości Szczytna, Złotno, Łężyce, 
gm. Szczytna), obejmujący odcinek potoku „Kamienny Potok” od granic Parku 
Narodowego Gór Stołowych do ujścia tego potoku do rzeki Bystrzyca Dusznicka 

                                                      
6 Dz. U. z 2012 r. Nr 44 poz. 414. 
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z granicami (górną i dolną) przebiegającymi prostopadle do nurtu cieku 
Kamienny Potok; 

- obowiązujący od dnia 1 września do dnia 31 stycznia obręb ochronny nr 5.III.7 
w obwodzie rybackim rzeki Ścinawka nr 1 (w miejscowości Gorzuchów, 
gm. Kłodzko, Bożków Mały, gm. Nowa Ruda), obejmujący odcinek potoku 
„Czerwionka” od mostu na drodze relacji Bożków-Wojbórz do ujścia tego potoku 
do rzeki Ścinawki z granicami (górną i dolną) przebiegającymi prostopadle do 
nurtu cieku Czerwionka. 

Wyżej wymienione obręby ochronne zostały ustanowione uchwałą Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego Nr 350/III/07 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie 
ustanowienia obrębów ochronnych w obwodach rybackich województwa 
dolnośląskiego7. Dwa obręby ochronne (na wodach płynących) zostały ustanowione 
na wniosek Zarządu Okręgu, natomiast obręb ochronny na fragmencie zbiornika 
zaporowego Kozielno ustanowiono na wniosek RZGW. 

(akta kontroli str. 2-84) 

W toku przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2020 r. oględzin trzech obrębów 
ochronnych ustanowionych w ramach wykorzystywanych przez Okręg obwodów 
rybackich stwierdzono, że zostały one oznakowane za pomocą tablic. 

W przypadku obrębu ochronnego 3.III.2 (obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 2) 
stwierdzono, że w odległości około 100 m od granic zapory ustawiono z obu jej stron 
zespoły dwóch tablic, z których: 
a) jedna stanowiła oznakowanie obrębu ochronnego, a jej wymiary wynosiły: 60 cm 

– wysokość, 50 cm – szerokość, 
b) druga była tablicą informacyjną (nieprzewidzianą w rozporządzeniu w sprawie 

połowu) o wymiarach 35/40 cm, gdzie na żółtym tle, czarnymi literami 
informowano o rodzaju obrębu ochronnego, jego granicach, czasie 
obowiązywania i podstawie prawnej utworzenia. 

Obie tablice stanowiące oznakowanie obrębu ochronnego nie spełniały swojej 
funkcji, ponieważ były nieczytelne, o czym szerzej w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego w sekcji „stwierdzone nieprawidłowości”. Tablice te, w toku kontroli, 
zostały wymienione na tablice tożsame z tablicami zainstalowanymi w obrębach 
ochronnych 4.III.2 i 5.III.7. 

W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono, że w obrębie ochronnym 4.III.2 
(obejmującego wodę płynącą – strumień) jedna z dwóch tablic stanowiących jego 
oznakowanie znajdowała się w Urzędzie Gminy Szczytna z powodu prac 
budowlanych prowadzonych przez tę gminę w rejonie tego obrębu. Druga z tablic 
usytuowana była w miejscowości Łężyca (w odległości nie większej niż 10 m od 
granicy obrębu ochronnego), przy czym: 
a) jej wymiary wynosiły: 60 cm – wysokość, 50 cm – szerokość, 
b) w jej górnej części (stanowiącej około 40% powierzchni) znajdował się napis: 

OBRĘB OCHRONNY, wykonany kolorem niebieskim na żółtym tle (literami 
o wysokości około 8 cm i grubości około 2 cm), natomiast w pozostałej - dolnej 
części umieszczono napis: POŁÓW I CZYNNOŚCI SZKODLIWE DLA RYB 
WZBRONIONE, wykonany żółtymi literami na niebieskim tle (literami 
o wysokości około 5-8 cm i grubości 7-9 mm). 

Bezpośrednio pod tablicą oznakowania obrębu ochronnego 4.III.2, umieszczona 
była tablica informacyjna o wymiarach 65 cm - wysokość i 60 cm - szerokość, gdzie 
na żółtym tle znajdowały się, wykonane czarnymi literami, informacje dotyczące 
granic obrębu ochronnego, podstawy jego utworzenia i czasu obowiązywania. 
                                                      
7 Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 126 poz. 1654. 
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Dla oznakowania obrębu ochronnego 5.III.7 (obejmującego wodę płynącą - 
strumień) wykorzystano dwie tablice (o wymiarach: 50 cm – szerokość, 60 cm – 
wysokość), częściowo pełniące funkcję oznakowania obrębu ochronnego, 
a częściowo funkcję informacyjną, które: 
a) w części będącej oznakowaniem obrębu ochronnego były identyczne co do 

rozmiarów, kolorystyki i treści z tablicą opisaną powyżej w punkcie b), 
b) w części będącej tablicą informacyjną obejmowały napis, wykonany literami 

o wysokości 2 cm, o treści: „Obręb obowiązuje od 1 września do 31 stycznia 
każdego roku. Zgodnie z uchwałami ZO PZW w Wałbrzychu obowiązuje 
całoroczny zakaz amatorskiego połowu ryb!!!”. 

Kolorystyka zainstalowanych tablic oznakowania obrębu ochronnego 3.III.2., 4.III.2 
i 5.III.7 stanowiła w części odstępstwo od wymogów rozporządzenia w sprawie 
połowu, co szerzej opisano w sekcji „stwierdzone nieprawidłowości” niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. 

W toku przeprowadzonych oględzin ustalono także, że w siedzibie Okręgu 
przechowywane były trzy tablice służące do oznakowania obrębów ochronnych, 
tożsame z tablicami zainstalowanymi w obrębach ochronnych 4.III.2 i 5.III.7. Dwie z 
tych tablic zainstalowane zostały w obrębie ochronnym 3.III.2. 

(akta kontroli str. 183-185, 325-330) 

4. Dla użytkowanych przez Okręg jezior i obwodów rybackich Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego nie wydawał decyzji o zwolnieniu z obowiązku 
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub o uznaniu zbiornika wodnego za 
nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na czas określony. 

(akta kontroli str. 162-180) 

5. Umowy oddania w użytkowanie obwodu rybackiego nakładały na Okręg 
(użytkownika) następujące obowiązki: 
- zarybianie roczne w wysokości minimalnej określonej w umowie, a jednocześnie 

poniżej maksymalnego limitu określonego w operacie rybackim dla 
poszczególnych gatunków ryb, 

- wnoszenie opłaty rocznej w określonej wysokości, 
- zgłaszanie do RZGW z wyprzedzeniem (7 dni, a 3 dni w przypadku zarybienia 

szczupakiem, sandaczem lub węgorzem) informacji o planowanym zarybieniu 
i połowach rybackich, a także przekazywanie protokołów z tych czynności 
w terminie 21 dni od zakończenia zarybień lub połowu, 

- przekazywanie do RZGW do dnia 30 kwietnia rocznych zestawień oraz informacji 
o ilości sprzedanych zezwoleń wędkarskich. 

W kontrolowanym okresie Okręg dokonywał zarybień wód użytkowanych obwodów 
rybackich w sposób określony w operacie rybackim i w zawartych umowach oddania 
w użytkowanie obwodu rybackiego. Poniesione w związku z tym koszty Okręgu 
wyniosły: 
a) 411.958,74 zł w 2018 r., w tym 346.543,24 zł do dnia 30 września 2018 r., 
b) 395.106,45 zł w 2019 r. 

(akta kontroli str. 156-161) 

Analiza zarybień czterech wybranych obwodów rybackich8 (spośród ośmiu 
użytkowanych przez Okręg) wykazała, że w latach 2018-2019 przestrzegano, 
określonych w ujęciu rocznym w operatach rybackich i obowiązujących umowach, 
terminów i wielkości zarybień poszczególnymi gatunkami ryb. Nie przekroczono 
również rocznych maksymalnych limitów zarybień. Ilości ryb wykazane 
                                                      
8 III.1.1 Obwód Rybacki rzeki Nysa Kłodzka Nr 1, III.2 Obwód Rybacki rzeki Nysa Kłodzka Nr 2, IV.1.Obwód 
rybacki rzeki Bystrzyca nr 1, XI.2.Obwód rybacki rzeki Dzika Orlica nr 1. 
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w protokołach zarybień były zgodne zarówno z fakturami, jak i z prowadzoną przez 
Okręg księgą gospodarczą. Określonym w operatach rybackich kryterium 
wywiązywania się użytkownika obwodu rybackiego z wymaganych zarybień było 
zachowanie w okresie trzyletnim, podanych w operacie rybackim, proporcji 
pomiędzy gatunkami ryb, a także planowanych na ten cel średniorocznych 
nakładów. 

(akta kontroli str. 333-338) 

NIK zwraca uwagę, że spośród 197 poddanych kontroli protokołów zarybień (102 
z 2018 r. i 95 z 2019 r.), Okręg w trzech przypadkach9 z jednodniową zwłoką 
powiadomił RZGW o terminie i miejscu planowanego zarybienia. 

Zgodnie z umową oddania w użytkowanie obwodu rybackiego III.2. rzeka Nysa 
Kłodzka nr 210, termin uprzedzenia RZGW o planowanym na 19 listopada 2018 r. 
terminie zarybienia gatunkiem Lin i miejscu tego zarybienia wynosił siedem dni, przy 
czym faktycznie Okręg powiadomił o tych planach z sześciodniowym 
wyprzedzeniem. Natomiast zgodnie z umowami oddania w użytkowanie dwóch 
obwodów rybackich, tj. III.2. rzeka Nysa Kłodzka nr 2 i IV.1. rzeka Bystrzyca nr 111, 
termin uprzedzenia RZGW o planowanym na 29 listopada 2019 r. terminie i miejscu 
zarybienia gatunkiem Szczupak wynosił trzy dni, a Okręg faktycznie powiadomił  
o tych planach dwa dni przed dokonaniem zarybienia. 

Prezesa Zarządu Okręgu wyjaśnił, że opóźnienie w zawiadomieniu o terminie 
zarybienia linem w 2018 r. spowodowane było przyczynami niezależnymi od Okręgu 
- niektóre zarybienia wymagały natychmiastowej reakcji i szybszego wyjazdu po 
materiał zarybieniowy oraz wprowadzenia ryb do wód. Wskazał również, że 
powiadomienie faktycznie przesłano do RZGW na sześć dni przed planowanym 
zarybieniem, ujmując w treści powiadomienia przyczyny niedochowania terminu. 

W odniesieniu jednodniowego opóźnienia w przesłaniu informacji o zarybianiu 
szczupakiem w 2019 r., Prezes Zarządu Okręgu wskazał, że przyczyny tego stanu 
były również niezależne od działań Okręgu, ponieważ otrzymał on wstępne 
powiadomienie telefoniczne od producenta, że ryba jest odławiana już na początku 
tygodnia, jednak proces odbywał się mozolnie z uwagi na niekorzystną aurę. 
Dopiero w środę 27 listopada 2019 r. producent określił, jaką ilość ryb jest w stanie 
dostarczyć w związku z zakończeniem prac połowowych na obiekcie stawowym. 
Okręg został powiadomiony także, że ryba musi zostać odebrana najpóźniej  
w piątek, ponieważ sobota i niedziela nie wchodziły w rachubę a do poniedziałku 
materiał (szczupak) mógł nie wytrzymać warunków magazynowania. Po rozmowie 
telefonicznej i konsultacji z pracownikiem RZGW, Okręg wystosował pismo  
z informacją, że planowany odbiór ryb i zarybienie odbędzie się w piątek - 29 
listopada 2019 r. Decyzję taką - po otrzymaniu zgody od RZGW - Okręg podjął, 
ponieważ w 2019 r. asortyment narybku szczupaka stanowił wyzwanie co do 
możliwości zakupu. Prezes Zarządu Okręgu poinformował również, że RZGW nie 
zgłaszał żadnych uwag do terminu zarybienia wiedząc, że może to zaważyć na 
wykonaniu planów zarybieniowych, które obie strony umowy traktują priorytetowo. 

(akta kontroli str. 250-251, 333-338) 

W 2018 r. przeprowadzono 102 akcje zarybienia. W 10 z nich uczestniczył 
przedstawiciel RZGW. Natomiast w 2019 r. przedstawiciel RZGW wziął udział 
w ośmiu z 95 przeprowadzonych akcji. 

                                                      
9 Zarybienie w jednym obwodzie rybackim w dniu 19 listopada 2018 r. według protokołu Nr 93/2018, zarybienia 
w dwóch obwodach rybackich w dniu 29 listopada 2019 r. według protokołów zarybień nr 89, 90 i 91/2019. 
10 Umowa Nr ZO/OR-12/2014. 
11 Umowa Nr ZO/OR-12/2014 i Nr ZO/OR-15/2014. 
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(akta kontroli str. 156-160) 

Okręg prowadził dokumentację gospodarki rybackiej i terminowo przekazywał do 
RZGW zestawienia roczne z tego zakresu. Dane wykazane w 197 protokołach 
zarybień, a także w 33 protokołach połowów ryb i raków (17 połowów w 2018 r. 
i 16 w 2019 r.) były zgodne z ewidencją prowadzoną w księdze gospodarczej 
i z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RRW-2312. Sprawozdanie RRW-23 za 
2018 r. zostało przekazane w dniu 10 maja 2019 r., tj. przed upływem 
wyznaczonego na tę czynność terminu (31 maja 2019 r.) 

(akta kontroli str. 156-160, 333-338) 

Wszystkie zawarte przez Okręg i obowiązujące w latach 2018-2019 umowy oddania 
w użytkowanie obwodu rybackiego przewidywały złożenie przez użytkownika 
(Okręg) zabezpieczenia w formie weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „bez 
protestu”, w celu zabezpieczenia zapłaty wszystkich należności pieniężnych 
składających się na opłatę roczną, a także nakładów rzeczowo-finansowych za 
zarybienia. Stosowne weksle zostały złożone dla każdej zawartej przez Okręg 
umowy oddania w użytkowanie obwodu rybackiego. 

(akta kontroli str. 257-263) 

Termin płatności na rzecz RZGW za użytkowanie obwodu rybackiego upływał w 
dniu 31 marca każdego roku. Faktury wystawiane były przez Zarządy Zlewni13. 

Za 2018 r. faktury dla sześciu spośród ośmiu obwodów rybackich użytkowanych 
przez Okręg, Zarząd Zlewni w Nysie wystawił w dniu 1 marca 2018 r. z terminem 
płatności do dnia 31 marca 2018 r. Faktury te zostały opłacone przelewem w dniu 
29 marca 2018 r. Dla pozostałych dwóch obwodów rybackich (IV.1. Obwód rybacki 
rzeki Bystrzyca nr 1 i IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2), faktury za 2018 r. 
Zarząd Zlewni w Legnicy wystawił w dniu 29 marca 2018 r. z terminem płatności 
określonym na dzień 20 kwietnia 2018 r. Faktury te zostały opłacone przelewem 
w dniu 6 kwietnia 2018 r. Z tytułu użytkowania obwodów rybackich Okręg w 2018 r. 
zapłacił RZGW łącznie 15 654,69 zł (brutto). 

Za 2019 r. faktury dla sześciu spośród ośmiu obwodów rybackich, Zarząd Zlewni 
w Nysie wystawił w dniu 25 marca 2019 r. z terminem płatności do dnia 8 czerwca 
2019 r. Faktury te zostały opłacone przelewem w dniu 4 czerwca 2019 r. Dla 
pozostałych dwóch obwodów rybackich (IV.1. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 1 
i IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2), faktury za 2019 r. Zarząd Zlewni 
w Legnicy wystawił w dniu 1 marca 2019 r. z terminem płatności określonym na 
dzień 31 marca 2019 r. Faktury te zostały opłacone przelewem w dniu 28 marca 
2019 r. Z tytułu użytkowania obwodów rybackich Okręg w 2019 r. zapłacił RZGW 
łącznie 16 210,74 zł (brutto). 

W latach 2018-2019 Okręgowi nie naliczano odsetek za zwłokę z tytułu regulowania 
opłat za użytkowanie obwodów rybackich w powyżej wskazanych terminach. 

(akta kontroli str. 119-147) 

Spośród trzech obrębów ochronnych ustanowionych w obwodach rybackich 
użytkowanych przez Okręg, powierzchnia jednego z nich (na fragmencie zbiornika 
Kozielno w ramach obwodu rybackiego III.2. rzeki Nysy Kłodzkiej nr 2) należy do 
wód zasadniczej części obwodu rybackiego, co wynika z treści operatu rybackiego 
z dnia 31 marca 2014 r. Zgodnie z art. 6d ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 

                                                      
12 Zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach 
powierzchniowych płynących. 
13 Jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
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o rybactwie śródlądowym14, nie pobiera się opłat za oddanie w użytkowanie części 
obwodu rybackiego stanowiącego obręb ochronny. 

Z faktur wystawionych przez Zarząd Zlewni w Nysie za użytkowanie obwodu 
rybackiego III.2. w 2018 r. i 2019 r. wynika, że naliczona opłata stanowiła iloczyn 
powierzchni zasadniczej całego obwodu rybackiego, stawki określonej w umowie 
oddania w użytkowanie obwodu rybackiego III.2. i wartości 1 dt żyta z komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 r.15 i w 2019 r.16. Zarząd Zlewni 
w Nysie w 2018 r. wystawił Okręgowi fakturę Nr VSE1/322/3/2018 na kwotę brutto 
10.492,22 zł (powierzchnia obwodu rybackiego 666,3 ha, opłata roczna 0,3 dt/ha, 
wartość 1 dt żyta w 2018 r. 52,49 zł). Wystawiona w 2019 r. faktura 
nr VSE1/318/3/2019 opiewała natomiast na kwotę brutto 10.866,02 zł (powierzchnia 
obwodu rybackiego 666,3 ha, opłata roczna 0,3 dt/ha, wartość 1dt żyta w 2019 r. 
54,36 zł). 

Zawarta w operacie rybackim (zarówno w treści, jak i w części graficznej – mapie 
poglądowej)17 informacja o ustanowieniu na części powierzchni zasadniczej obwodu 
rybackiego III.2. obrębu ochronnego 3.III.2. (bez wskazania powierzchni tego 
obrębu) nie została uwzględniona w umowie oddania w użytkowanie obwodu 
rybackiego III.2.18. 

Zgodnie z informacją Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich Departamentu 
Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego, obręby ochronne w obwodach rybackich 
użytkowanych przez Okręg zostały ustanowione na podstawie art. 14 i art. 15 ust. 2 
ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym oraz § 15 i § 16 
rozporządzenia w sprawie połowu, poprzez podanie w uchwale nr 350/III/07 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego granic i odcinków cieków wchodzących 
w skład tych obrębów ochronnych. Według Dyrektora, żaden z przywołanych 
powyżej przepisów nie wskazywał i nie wskazuje na konieczność określania 
powierzchni ustanawianego obrębu ochronnego, dlatego ich w uchwale nie podano 
i nie jest ona znana Urzędowi Marszałkowskiemu. 

(akta kontroli str. 150-152, 267-321) 

Według Dyrektor Biura Okręgu szacunkowa powierzchnia obrębu ochronnego 
3.III.2. wynosi około 4ha. Taka powierzchnia oznacza, że opłata roczna za 
użytkowanie obwodu rybackiego III.2. winna być mniejsza od faktycznie uiszczonej 
przez Okręg o około 63 zł w 2018 r. i około 65 zł w 2019 r. 

(akta kontroli str. 339) 

Prezes Zarządu Okręgu wyjaśnił, że wdrożenie przez Okręg działań zmierzających 
do zmniejszenia kwot opłaty rocznej za użytkowanie obwodu rybackiego III.2. 
(wniosek o wyrażenie zgody na zmianę umowy użytkowania, aneksowanie operatu 
rybackiego i ponowne jego zaopiniowanie) spowoduje koszty, wyższe od należnych 
korzyści dla Okręgu. 

(akta kontroli str. 2-84, 150-152, 183-185) 

                                                      
14 Dz. U. z 1999 r. Nr 66 poz. 750, ze zm. 
15 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). 
16 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). 
17 Operat rybacki dla obwodu rybackiego III.2.rzeki Nysa Kłodzka Nr 2  z 31 marca 2014 r. 
18 Umowa Nr ZO/OR-12/2014. 
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6. W latach 2018-2019 w użytkowanych przez Okręg obwodach rybackich nie 
prowadzono odłowów o charakterze gospodarczym. W związku z tym nie uzyskano 
dochodów z tego tytułu. W okresie tym nie prowadzono również połowów 
kontrolnych. Realizowano natomiast odłowy metodą „wrocławską”, a także odłowy 
w celu pozyskania materiału zarybieniowego. Metoda „wrocławska” polegała na 
odłowie 2-3 letnich pstrągów z wytypowanych potoków i przerzucaniu ich do rzek 
głównych w celu poprawy przeżywalności wylęgu pstrąga żerującego19. Odłowy te 
prowadzono zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Dolnośląskiego20. 
Odłowy w celu pozyskania materiału zarybieniowego prowadzono na wodach pięciu 
obwodów rybackich i odłowiono: w 2018 r. łącznie 430 tarlaków, w tym 297 szt. 
ikrzyc i 133 szt. mleczaków21, w 2019 r. łącznie 417 tarlaków, w tym 290 szt. ikrzyc 
i 127 szt. mleczaków22. 

(akta kontroli str. 2-84, 150-152, 183-185) 

W latach 2018-2019 sporządzono 33 protokoły połowu ryb. W przypadku każdego 
z tych połowów terminowo powiadamiano RZGW o planowanym miejscu i terminie 
połowu. Zawarte przez Okręg umowy oddania w użytkowanie obwodu rybackiego 
przewidywały obowiązek przekazania do RZGW pisemnej informacji o czasie, 
miejscu i sposobie połowów rybackich z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 
Przedstawiciel RZGW uczestniczył w 2018 r. w dwóch z 17 połowów, natomiast 
w 2019 r. w pięciu z 16 połowów. W okresie objętym kontrolą nie wykonywano 
połowów raków. 

(akta kontroli str. 257-262, 322-324) 

7. W okresie objętym kontrolą Zarząd Okręgu udostępniał użytkowane wody do 
amatorskiego połowu ryb na podstawie zezwolenia, uzyskiwanego: 
a) przez członków Polskiego Związku Wędkarskiego (dalej: PZW) nieodpłatnie po 

wniesieniu płatnego świadczenia w postaci składki związkowej na ochronę 
i zagospodarowanie wód; 

b) przez osoby niezrzeszone w PZW po wniesieniu opłaty za wędkowania według 
stawki ustalonej przez Zarząd Okręgu na dany rok kalendarzowy. 

Wydawanie dla członków PZW bezpłatnych zezwoleń na amatorski połów ryb było 
zgodne z § 3 pkt 2 uchwał Zarządu Głównego PZW: nr 190/VIII/2017 z dnia 
26 sierpnia 2017 r., nr 61/IX/2018 z dnia 21 września 2018 r. i nr 159/IX/2019 z dnia 
20 września 2019 r. Wysokość opłat za amatorski połów ryb dla osób 
niezrzeszonych w PZW, w okresie objętym kontrolą, Zarząd Okręgu ustalił na 
podstawie uchwał Zarządu Głównego PZW: nr 75/X/2018 z dnia 22 października 
2018 r., nr 17/IX/2019 z 20 września 2019 r., a także na podstawie nakładów 
rzeczowo-finansowych określonych w obowiązujących operatach rybackich, 
wielkości zarybień zbiorników tzw. „drobnych” oraz budżetu Zarządu Okręgu. 

W 2018 r. wydano łącznie 12.239 zezwoleń na amatorski połów ryb, tj. dotyczących: 
a) składki okręgowej - 11.755 szt., 
b) opłaty jednodniowej - 344 szt., 
c) opłaty dla niezrzeszonych - 140 szt. 

W 2019 r. wydano łącznie 12.642 zezwolenia na amatorski połów ryb, tj. dotyczące: 
a) składki okręgowej - 12.222 szt., 

                                                      
19 Z uwagi na kanibalizm tego gatunku. 
20 Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr DOW-O.IV.7143.2.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. 
i nr DOW-O.IV.7143.1.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. 
21 Zgodnie z Decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr DOW-O.IV.7143.15.2018 z dnia 2 sierpnia 
2018 r. 
22 Zgodnie z Decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr DOW-O.IV.7143.12.2019 z dnia 8 sierpnia 
2019 r. 
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b) opłaty jednodniowej - 229 szt., 
c) opłaty dla niezrzeszonych - 191 szt. 

Łączna wartość opłat członkowskich wraz z wpływami z tytułu zezwoleń na 
amatorski połów ryb wyniosła 1 452 687 zł w 2018 r. i 1 637 056 zł w 2019 r. 

O wydaniu zezwoleń w powyższych ilościach poinformowano RZGW pismami z dnia 
9 stycznia 2020 r. (nr GRW/10/2020) i z dnia 9 stycznia 2019 r. (GRW/11/2019). 

(akta kontroli str. 4-55, 348) 

8. Rejestr połowu ryb (w formie „książeczki”) stanowił integralną część rocznych 
zezwoleń na amatorski połów ryb wędką i był wydawany wszystkim wędkarzom, tj. 
zrzeszonym i niezrzeszonym w PZW. Okręg zamieszczał w zezwoleniach 
następującą informację: „Uchwałą nr 28/2010 Zarządu Okręgu z dnia 8 grudnia 
2010 r. wprowadza się obowiązek prowadzenia „Rejestru amatorskiego połowu ryb”. 
W zezwoleniu na amatorski połów ryb umieszczano również pouczenie o podleganiu 
karze grzywny lub nagany w przypadku nieprowadzenia przez uprawiającego 
amatorski połów ryb rejestru połowu ryb. Rejestracja połowu ryb wymagana była 
przez Okręg również na podstawie Uchwały Delegatów PZW z dnia 21 października 
2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 
2017-2021. Rejestrów połowów ryb nie wydawano wraz z zezwoleniami na połowy 
okresowe. 

Dyrektor Biura Okręgu wskazał, że spośród 11 755 szt. rocznych zezwoleń na 
amatorski połów ryb wydanych w 2018 r. zwrócono około 80%, a spośród 
12 222 szt. takich zezwoleń wydanych w 2019 r. zwrócono około 85%. Wielkości 
amatorskich połowów ryb określane były na podstawie zwróconych przez wędkarzy, 
prawidłowo wypełnionych rejestrów połowu ryb. 

Według danych z zestawień amatorskich połowów ryb (dla poszczególnych 
obwodów rybackich) oraz ujętych w sporządzonym przez Okręg sprawozdaniu 
RRW-2323 - nie zostały przekroczone przewidywane wielkości połowów amatorskich 
ryb, określonych w operatach rybackich. Jednocześnie w operatach rybackich nie 
przewidziano stałych limitów amatorskich połowów ryb. 

Przewidywane roczne wielkości amatorskich połowów ryb w ośmiu użytkowanych 
przez Okręg obwodach rybackich wynosiły łącznie 31 067,10 kg, w tym 3 331,50 kg 
ryb drapieżnych (dotyczy obwodu nr III.2 Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 2) 
i 719,05 kg pstrąga potokowego (dla obwodu nr IV.1. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca 
nr 1 i nr IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2). Wykazana przez Okręg m.in. 
w sprawozdaniu RRW-23 wielkość amatorskich połowów ryb w 2017 r. wyniosła 
łącznie 5 922,00 kg (19,06% przewidywanych połowów), w tym 170,00 kg ryb 
drapieżnych (5,10% przewidywanych połowów w obwodzie rybackim nr III.2) 
i 7,00 kg pstrąga potokowego w obwodach Bystrzyca 1 i Bystrzyca 2 (0,97% 
przewidywanych połowów w obwodach nr IV.1. i nr IV.2.). 

(akta kontroli str. 250-251, 348-349) 

9. Realizowane przez Okręg połowy ryb dokonywane były w ramach prowadzenia 
racjonalnej gospodarki na zasadach ujętych w operatach rybackich 
z uwzględnieniem okresów ochronnych. W przypadku połowów pstrąga potokowego 
w okresie ochronnym, były one poprzedzane uzyskaniem zezwoleń Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego od zakazów określonych w ustawie z dnia 18 kwietnia 
1985 r. o rybactwie śródlądowym. W 2018 r. takie połowy prowadzono zgodnie 

                                                      
23 Zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach 
powierzchniowych płynących w roku 2018. 
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z decyzją nr DOW-O.IV.7143.2.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r., natomiast w 2019 r. 
zgodnie z decyzją nr DOW-O.IV.7143.1.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. 

W latach 2018-2019 prowadzono również odłowy jesienne pstrąga potokowego 
w okresie tarła, w celu przeprowadzenia sztucznego tarła w Ośrodku Hodowli 
Pstrąga w Ścinawce Średniej. Połowy te prowadzono w 2018 r. zgodnie z decyzją 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr DOW-O.IV.7143.15.2018 z dnia 
2 sierpnia 2018 r., natomiast w 2019 r. zgodnie z decyzją tego samego organu 
nr DOW-O.IV.7143.12.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. 

(akta kontroli str. 184-185) 

10.  W latach 2018-2019 sposób prowadzenia przez Okręg gospodarki rybackiej był 
poddany ocenie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla trzech z ośmiu 
użytkowanych obwodów rybackich. Oceny w tym zakresie zostały dokonane w 2019 
r. i dotyczyły: 
- obwodu rybackiego III.1.1 rzeki Nysa Kłodzka nr 1 (okres prowadzenia 

gospodarki rybackiej objęty oceną: od 2 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r.)24, 
- obwodu rybackiego III.2 rzeki Nysa Kłodzka nr 2 (okres prowadzenia gospodarki 

rybackiej objęty oceną: od 2 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r.)25, 
- obwodu rybackiego XI.1. rzeki Szybka nr 1 (okres prowadzenia gospodarki 

rybackiej objęty oceną: od 1 marca 2015 r. do 30 czerwca 2019 r.)26. 

We wszystkich tych ocenach Marszałek Województwa Dolnośląskiego stwierdził, że 
uprawniony do rybactwa wywiązywał się w kontrolowanym okresie z obowiązku 
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. W związku z tym prowadzoną 
gospodarkę rybacką oceniono pozytywnie, wskazując w szczególności, że 
uprawniony do rybactwa: 
- posiadał umowę użytkowania obwodu, 
- posiadał aktualny, pozytywnie zaopiniowany operat rybacki, 
- udokumentował działania związane z gospodarką rybacką w sposób zgodny 

z wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji 
gospodarki rybackiej, 

- w kontrolowanym okresie korzystał z zezwoleń na połowy ryb i raków, a cele tych 
połowów realizował zgodnie z zezwoleniem, 

- prowadził zarybienia obwodu zgodnie z założeniami operatu rybackiego, 
- przeprowadził odłowy kontrolne zgodnie z założeniami operatu rybackiego, 
- prowadził w obwodzie działania mające na celu ochronę zasobów ryb i raków lub 

poprawy warunków ich bytowania w wodach obwodu rybackiego. 

Sposób prowadzenia gospodarki rybackiej w pozostałych użytkowanych przez 
Okręg obwodach rybackich został poddany ocenie Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego w latach 2016-2017, z czego w roku 2016 dotyczyło to trzech 
obwodów (XI.2. Dzika Orlica nr 1, III.7. Ścinawka nr 1 i III.6. Biała Lądecka nr 1), 
a w 2017 r. pozostałych dwóch obwodów (IV.1. Bystrzyca nr 1 i IV.2. Bystrzyca 
nr 2). W każdym z powyższych przypadków, wypełnianie przez Okręg obowiązku 
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej oceniono pozytywnie. 

(akta kontroli str. 162-180) 

11.  W latach 2018-2019 Okręg podlegał kontrolom prowadzonym przez RZGW oraz 
Państwową Straż Rybacką (dalej: PSR). 

                                                      
24 Ocena nr DWO-O.IV.7141.1.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. 
25 Ocena nr DWO-O.IV.7141.2.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. 
26 Ocena nr DWO-O.IV.7141.6.2019 z dnia 11 września 2019 r. 
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Prowadzone przez RZGW kontrole zarybienia odbyły się w tym czasie w sumie 
18 razy i miały miejsce podczas zarybiania prowadzonego przez Okręg. Ich 
procedura była następująca: 
- Okręg powiadamiał na piśmie ww. podmioty o planowanym zarybieniu, 
- przed terminem zarybienia przedstawiciele tych pomiotów kontaktowali się 

z pracownikami Okręgu, ustalali szczegóły odbioru ryb oraz planowanych miejsc 
zarybienia, 

- podczas prowadzenia zarybienia przedstawiciele RZGW i PSR kontrolowali 
poprawność całego cyklu zarybienia, tj. od odbioru materiału (kontrola 
asortymentu, wagi, jakości, ilości), poprzez jego transport i do procesu samego 
zarybienia, 

- przedstawiciele ww. kontrolujących potwierdzali swoją obecność na protokołach 
zarybień. 

Ponadto przedstawiciel RZGW brał udział w siedmiu z 33 połowów wykonanych 
w latach 2018-2019 w obwodach rybackich użytkowanych przez Okręg. 

Przedstawiciele PSR brali udział w latach 2018-2019 w jednym połowie ryb i 12 
zarybieniach. 

(akta kontroli str. 4-5) 

12.  Okręg prowadził współpracę z jednostkami PSR i społecznej straży rybackiej. 
W ramach tej współpracy przedstawiciele PSR i społecznej straży rybackiej byli 
informowani o zakresie i terminach planowanych akcji zarybień w celu umożliwienia 
kontroli poprawności cyklu zarybienia (odbiór ryb, ich waga, ilość, transport i proces 
zarybienia). 

Okręg wspierał finansowo działalność społecznej straży rybackiej. Uchwałą nr 14 
Zarządu Okręgu z dnia 7 lutego 2018 r. przyznano dotację na działalność społecznej 
straży rybackiej w powiatach: dzierżoniowskim (2000 zł), kłodzkim (3500 zł), 
wałbrzyskim (3000 zł), świdnickim (2500 zł), ząbkowickim (4000 zł). 

W 2019 r. uchwałą nr 11 Zarządu Okręgu z dnia 13 lutego 2019 r. przyznano 
dotację na działalność społecznej straży rybackiej w powiatach: dzierżoniowskim 
(2000 zł), kłodzkim (3500 zł), wałbrzyskim (3000 zł), świdnickim (2500 zł), 
ząbkowickim (4000 zł). 

Uchwałą Nr 18 Zarządu Okręgu z dnia 7 lutego 2018 r. przyznano także dotację na 
zakup noktowizora dla społecznej straży rybackiej w Ząbkowicach Śląskich 
(zakupiono urządzenie o wartości 3200 zł). 

Ponadto uchwałą Nr 29 Zarządu Okręgu z dnia 12 czerwca 2019 r. przyznano 
dotację w kwocie 6500 zł na zakup silnika spalinowego do łodzi patrolowej dla 
społecznej straży rybackiej powiatu ząbkowickiego. 

(akta kontroli str. 4-84) 

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

Obie tablice stanowiące oznakowanie obrębu ochronnego 3.III.2. (obwód rybacki 
III.2. rzeka Nysa Kłodzka nr 2) nie spełniały swojej funkcji informacyjnej, ponieważ 
były nieczytelne, czym naruszono § 16 rozporządzenia w sprawie połowu. 

Według Prezesa Zarządu Okręgu, wiosną 2019 r. pracownik biura Okręgu zwrócił 
się do Koła PZW Ząbkowice Śląskie o przedstawienie informacji w zakresie 
oznakowania obrębu ochronnego ustanowionego na zbiorniku zaporowym Kozielno. 
Uzyskano informację, że tablice były wyblakłe, ale czytelne. Pracownik biura Okręgu 
umówił się z Prezesem Koła Ząbkowice Śląskie na odbiór dwóch nowych tablic 
z siedziby Okręgu i ich montaż w obrębie ochronnym. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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W toku kontroli, tablice te wymienione zostały na dwie nowe stanowiące oznaczanie 
obrębu ochronnego 3.III.2. 

Kolorystyka tych tablic, jak również tablic stanowiących oznakowanie obrębu 
ochronnego 4.III.2. (w obwodzie rybackim rzeki Nysy Kłodzkiej nr 2) oraz obrębu 
ochronnego 5.III.7. (w obwodzie rybackim rzeki Ścinawka nr 1) była częściowo 
niezgodna z wymogami § 16 rozporządzenia w sprawie połowów, gdyż na około 
40% ich powierzchni zamieszono niebieski napis „Obręb ochronny” na żółtym tle, 
w sytuacji gdy napis ten winien być koloru żółtego na niebieskim tle. 

W związku z powyższym Prezes Zarządu Okręgu wyjaśnił, że w okresie 
ustanowienia obrębów ochronnych, zadania Dyrektora Biura Okręgu i ichtiologa 
wykonywała osoba aktualnie niezatrudniona w Okręgu, która podjęła się wówczas 
zamówienia tablic do oznakowania obrębów ochronnych. Tablice te zostały 
zainstalowane i służyły wiele lat, nie było żadnych uwag co do ich kolorystyki 
i formy, zachowały się również w bardzo dobrym stanie. 

(akta kontroli str. 183-185, 325-332) 

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

Podjęcie działań mających na celu zapewnienie zgodności kolorystycznej tablic 
stanowiących oznakowanie obrębów ochronnych z wymogami § 16 rozporządzenia 
w sprawie połowu, w przypadku ich wymiany na nowe po utracie funkcji 
informacyjnej. 

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 
wykorzystania wniosku 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 
Waldemar Ściborski 

Inspektor kontroli państwowej 
 

........................................................ ........................................................ 
podpis podpis 

Wniosek 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania 

wniosku  



 
 

 
15 

 

 

 


