
 
 

 
 

 
 
LWR.410.002.04.2020 
 
 

Pan 
Dariusz Byra 
p.o. Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Rybackiej 
we Wrocławiu 
pl. Powstańców Warszawy 1 
50-951 Wrocław 

 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 

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

 



 

2 
 

I. Dane identyfikacyjne 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu, 
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław (dalej także: Komenda lub KW PSR) 
 

Dariusz Byra, p.o. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej we 
Wrocławiu (dalej: Komendant Wojewódzki) od dnia 17 września 2019 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: Bartosz 
Kazimierczak, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu 
od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 16 września 2019 r. 
 
Realizacja obowiązków kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy 
o rybactwie śródlądowym 

 

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

 

Artykuł 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1,  
(dalej: ustawa o NIK)  

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

 

Grzegorz Fikus, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/8/2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. 

(akta kontroli: str. 1, 38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu realizując 
obowiązki kontrolne w przedmiocie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym3, planowała i podejmowała w tym 
zakresie liczne czynności w obrębie nadzorowanych wód powierzchniowych na 
terenie województwa dolnośląskiego, tj. m.in. przeprowadziła 2469 akcji kontrolnych  
w latach 2018-2019. Aktywnie współpracowała przy tym również z innymi służbami, 
w tym Policją i Społecznymi Strażami Rybackimi.  

Zakres i warunki współpracy ze Społecznymi Strażami Rybackimi odpowiadały 
wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 
stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży 
Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką4, z wyjątkiem nieuwzględniania w części 
planów współpracy z tymi podmiotami wszystkich elementów wymaganych tym 
rozporządzeniem.  

Prowadzony czynny nadzór specjalistyczny nad Społecznymi Strażami Rybackimi 
odpowiadał wymogom rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru 
specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej 
straży5, przy czym nie wyznaczano w protokołach kontroli tych podmiotów terminów 
wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych, niezgodnie z przywołanym 
rozporządzeniem. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Realizacja obowiązków kontrolnych w zakresie 
przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie 
śródlądowym 
1. Komenda obszarem działania obejmowała wszystkie wody powierzchniowe 
w granicach województwa dolnośląskiego, tj. na obszarze 30 powiatów6. 
Terenowymi jednostkami Komendy były posterunki Państwowej Straży Rybackiej 
(dalej: PSR) we Wrocławiu7, Legnicy8, Miliczu9 i Jeleniej Górze10. W ramach 
posterunku PSR w Jeleniej Górze działały także dwa biura zamiejscowe  
w Wałbrzychu11 i Doboszowicach12. 

W okresie objętym kontrolą13 w ww. posterunkach zatrudnionych było łącznie 
17 strażników (w pełnym wymiarze czasu pracy)14. Wielkość powierzchni wód 
powierzchniowych, jaka w ramach poszczególnych placówek KW PSR w całym 

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

opisowej. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 2168. 
4 Dz. U. Nr 5 poz. 55. 
5 Dz. U. Nr 49 poz. 489. 
6 W tym cztery miasta na prawach powiatu: Wrocław, Legnica, Wałbrzych i Jelenia Góra. 
7 Obejmujący obszar powiatów: oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, wołowskiego, miasta Wrocławia, 
wrocławskiego. 
8 Obejmujący obszar powiatów: głogowskiego, jaworskiego, miasta Legnicy, legnickiego, lubińskiego, 
polkowickiego, złotoryjskiego. 
9 Obejmujący obszar powiatów: górowskiego, milickiego, oleśnickiego, trzebnickiego. 
10 Obejmujący obszar powiatów: bolesławieckiego, miasta Jeleniej Góry, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, 
lwóweckiego, lubańskiego, zgorzeleckiego. 
11 Obejmujące obszar powiatów: miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego. 
12 Obejmujące obszar powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego. 
13 Według stanów na dni: 1 stycznia 2018 r., 31 grudnia 2018 r., 31 grudnia 2019 r. 
14 Odpowiednio w posterunkach: we Wrocławiu – czterech, w Miliczu – trzech, w Legnicy – trzech, w Jeleniej 
Górze – siedmiu, (w tym: w Biurze w Wałbrzychu – dwóch i w Biurze w Doboszowicach – dwóch). 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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okresie kontrolowanym15 przypadała na jednego strażnika PSR, wynosiła: 
[1] we Wrocławiu16 – ok. 2 tys. ha, [2] w Miliczu17 – ok. 3 tys. ha, [3] w Legnicy18 – 
ok. 1,5 tys. ha, [4] w Jeleniej Górze19 – ok. 1,2 tys. ha. 

Komendant Wojewódzki wskazał, że od początku 2018 r. żaden ze strażników KW 
PSR nie wykonywał, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zajęć 
w podmiotach zajmujących się gospodarką rybacką. Strażnicy składali oświadczenia 
związane z funkcjonowaniem funduszu socjalnego, w których ujmowali wszystkie 
swoje udokumentowane dochody. 

(akta kontroli str. 37-40, 43, 389, 395) 

2. Na obszarze nadzorowanym przez KW PSR znajdowały się 44 obwody rybackie 
o łącznej powierzchni 8129,69 ha (w okresie objętym kontrolą20). Komendant 
Wojewódzki wyjaśnił, że Komenda nie posiadała informacji, które z nadzorowanych 
wód powierzchniowych stanowiły jeziora i obwody Skarbu Państwa. Wskazał, że 
kwestia własności wód powierzchniowych nie miała znaczenia przy planowaniu 
i przeprowadzaniu działań kontrolnych KW PSR, a wszystkie wody powierzchniowe 
traktowane były jednakowo. 

(akta kontroli str. 41-42, 389) 

3. W okresie objętym kontrolą komendanci posterunków PSR opracowywali 
comiesięczne plany kontroli, które następnie przekazywane były do zatwierdzenia 
Komendantowi Wojewódzkiemu. Jak wyjaśnił Komendant Wojewódzki z uwagi na 
specyfikę pracy nie opracowywano planów dla całego województwa, gdyż nie ma 
możliwości szczegółowego określenia dokładnej liczby wyjazdów w teren, z uwagi 
na warunki pogodowe i uwarunkowania współpracy z jednostkami Policji, Straży 
Łowieckiej, Straży Leśnej i Społecznych Straży Rybackich (dalej: SSR). Przy 
planowaniu kontroli dla posterunków wykorzystywana była specjalistyczna wiedza, 
doświadczenie zawodowe strażników i znajomość terenu, w tym newralgicznych 
miejsc zagrożonych kłusownictwem w poszczególnych okresach roku (miejsca 
okresowego grupowania się ryb, okresowe ciągi tarłowe, presja turystyczna). 
W 2018 r. zaplanowano 1355 akcji kontrolnych, z czego wykonano 122621, w 2019 r. 
zaplanowano 1294 akcje kontrolne, a wykonano 124322. Komendant Wojewódzki 
wyjaśnił, że głównymi przyczynami niewykonania zaplanowanych akcji były 
nadzwyczajne warunki pogodowe, obecność zbyt cienkiej pokrywy lodowej 
uniemożliwiającej kontrole, brak pokrywy lodowej (co skutkowało ograniczeniem 
kłusownictwa na lodzie). 

(akta kontroli str. 44, 50-54, 161-264) 

4. Z przeprowadzonych w 2018 r. w sumie 1226 akcji kontrolnych: 154 odbyło się 
z udziałem Policji, 400 z udziałem SSR, 178 z udziałem Straży Leśnej, 
95 z udziałem Straży Łowieckiej oraz jedna z udziałem innych podmiotów. 
Natomiast 63 były tzw. „zerowymi”, podczas których nie napotkano podmiotów do 
objęcia kontrolą, tj. ostatecznie nikt nie został skontrolowany. Przeprowadzono: 45 
kontroli podmiotów gospodarczych oraz osób przetwarzających i wprowadzających 
ryby do obrotu, 74 kontrole uprawnionych do rybactwa, i 14 kontroli obrębów 
hodowlanych. Skontrolowano łącznie: 12 800 osób, ujawniono 2941 naruszeń m.in. 

                                                      
15 Według stanów na dni: 1 stycznia 2018 r., 31 grudnia 2018 r., 31 grudnia 2019 r. 
16 Powierzchnia wód: ok. 8 tys. ha. 
17 Powierzchnia wód: ok. 9 tys. ha. 
18 Powierzchnia wód: ok. 4,5 tys. ha. 
19 Powierzchnia wód: ok. 8,5 tys. ha. 
20 Według stanów na dni: 1 stycznia 2018 r., 31 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2019 r. liczba obwodów rybackich 
nie ulegała zmianie i były to te same obwody rybackie. 
21 Wszystkie były planowymi. 
22 Jw. 
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ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, w tym wykryto 50 
przestępstw23 i stwierdzono 2891 wykroczeń. 

Z przeprowadzonych w 2019 r. łącznie 1243 akcji kontrolnych: 99 odbyło się 
z udziałem Policji, 496 z udziałem SSR, 164 z udziałem Straży Leśnej, 124 
z udziałem Straży Łowieckiej oraz pięć z udziałem innych podmiotów. Natomiast 36 
było „zerowymi”. Przeprowadzono: 46 kontroli podmiotów gospodarczych oraz osób 
przetwarzających i wprowadzających ryby do obrotu, 72 kontrole uprawnionych do 
rybactwa, i 27 kontroli obrębów hodowlanych. Skontrolowano łącznie: 13 961 osób, 
ujawniono 2296 naruszeń m.in. ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 
śródlądowym, w tym wykryto 34 przestępstwa24 i stwierdzono 2256 wykroczeń. 

(akta kontroli str. 44, 46, 50-54, 389) 

5. Badanie dokumentacji 30 kontroli (po pięć z lat 2018 i 2019, dotyczących 
kontroli: a) osób dokonujących połowu, b) osób przetwarzających lub 
wprowadzających ryby do obrotu, a także c) uprawnionych do rybactwa), 
potwierdziło, że przeprowadzający kontrolę strażnicy wykorzystywali ustawowe 
uprawnienia PSR, a kontrolą obejmowano dokumenty uprawniające do połowu ryb  
u osób dokonujących połowu, dokumenty stwierdzające pochodzenie ryb u osób 
przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu, ilość masy i gatunków 
odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów 
służących do ich połowu. W dokumentacji pokontrolnej odnotowywano m.in. wyniki 
przeprowadzonych kontroli, opis wykonywanych czynności, stwierdzanie 
ewentualnych przypadków naruszenia przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 
o rybactwie śródlądowym oraz przepisów innych ustaw, jak również wysokość 
nałożonych mandatów karnych, dane kontrolowanych, dane osób uczestniczących  
i dokonujących czynności kontrolnych. 

(akta kontroli str. 353-354) 

6. W efekcie działalności strażników KW PSR w 2018 r.: [a] ujawniono 
50 przestępstw i 2891 wykroczeń, [b] nałożono 2538 mandatów karnych na łączną 
kwotę 404 780 zł25, [c] zastosowano 167 pouczeń z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. Kodeks wykroczeń26, [d] skierowano do sądów rejonowych 186 wniosków 
o ukaranie, [e] zatrzymano 31 sztuk sprzętu służącego do połowu ryb. 

Natomiast w 2019 r.: [a] ujawniono 34 przestępstwa i 2256 wykroczeń, [b] nałożono 
1904 mandaty na łączną kwotę 298 700 zł27, [c] zastosowano 182 pouczenia z art. 
41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, [d] skierowano do sądów 
rejonowych 177 wniosków o ukaranie, [e] zatrzymano 19 sztuk sprzętu służącego do 
połowu ryb. 

Komenda nie posiadała danych odnośnie do tego, czy wyżej wymienione efekty jej 
działalności dotyczyły jezior i obwodów należących do Skarbu Państwa. Nie była 
także w posiadaniu danych dotyczących liczby spraw karnych wszczętych wskutek 
zawiadomień KW PSR. 

(akta kontroli str. 45, 51-54, 389) 

7. Jak wskazano powyżej, przy realizacji powierzonych zadań KW PSR 
współpracowała z Policją. W 2018 r. zorganizowano 154 wspólne akcje kontrolne, 
natomiast w 2019 r. było ich 99. Z Policją uzgadniano, przyjmowano i realizowano 

                                                      
23 17 osób doprowadzono na Policję. 
24 16 osób doprowadzono na Policję. 
25 KW PSR nie posiadała danych odnośnie do wpływów z tego tytułu. 
26 Dz. U. z 2019 r. poz. 821 ze zm. 
27 KW PSR nie posiadała danych odnośnie do wpływów z tego tytułu. 
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ramowe plany współdziałania28, określając w nich zadania do wykonania, sposoby 
realizacji, strony odpowiedzialne oraz terminy realizacji. W planach tych 
wyznaczano główne kierunki działania i współpracy ze szczególnym 
uwzględnieniem miejsc i okresów wymagających ochrony, ustalano i wyznaczano 
jednostki do współpracy oraz określano wielkości sił skierowanych do wspólnych 
działań. W dniach 22-24 maja 2018 r. podczas specjalistycznego szkolenia 
strażników przeprowadzonego przez Policję dokonano analizy i oceny 
współdziałania tych służb w 2017 r. Ocena współdziałania w 2018 r. 
przeprowadzona została na spotkaniu służb w dniu 8 marca 2019 r. Podczas tego 
spotkania przeanalizowano i oceniono współpracę pomiędzy poszczególnymi 
jednostkami, wymieniono informację na temat współpracy posterunków PSR 
z powiatowymi posterunkami Policji oraz posterunkami Państwowej Straży 
Łowieckiej. Współpraca wszystkich jednostek została oceniona jako dobra w skali 
województwa i wzorowa w odniesieniu do Posterunku PSR we Wrocławiu 
i Wodnego Komisariatu Policji we Wrocławiu. Powyższe działania stanowiły także 
o wykonaniu wniosku pokontrolnego NIK, sformułowanego po kontroli P/16/097 – 
„Realizacja zadań Państwowej Straży Łowieckiej i Państwowej Straży Rybackiej 
w województwie dolnośląskim”, o treści: „Zapewnienie przeprowadzenia analizy 
i oceny współdziałania z Policją i PSŁ w zakresie zapobiegania i zwalczania 
nielegalnego połowu oraz obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami, rakami 
i minogami w powierzchniowych wodach śródlądowych, wodach znajdujących się 
w urządzeniach wodnych oraz w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli 
ryb, a także zwalczania obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami, rakami i minogami”. 
Komendant Wojewódzki wyjaśnił, że przeprowadzenie analizy i oceny 
współdziałania za 2019 r. jest na etapie planowania29. 

(akta kontroli str. 46, 51-54, 139-160, 382, 389, 396-404) 

8. Komenda współpracowała również ze SSR, których na terenie województwa 
dolnośląskiego w okresie objętym kontrolą istniało łącznie 3330. Efektem współpracy 
była w głównej mierze realizacja wspólnych akcji kontrolnych z członkami SSR. 
Sporządzano także plany współpracy PSR i SSR. Wyjątek stanowiło 
nieopracowanie planów współpracy ze SSR w powiecie zgorzeleckim (w 2018 r.) 
oraz SSR utworzoną w jednym z gospodarstw rybackich w powiecie milickim 
(w 2018 i 2019 r.). Komendant Wojewódzki wyjaśnił, że przyczyną braku 
sporządzenia planów w pierwszym przypadku były długotrwałe zmiany kadrowe 
w kierownictwie SRR, po których podjęto działania mające na celu prowadzenie 
współpracy na podstawie bieżących ustaleń, natomiast w przypadku gospodarstwa 
rybackiego, tamtejsza SSR pozostaje nadal w fazie organizacji. 

W planach współpracy zakładano m.in. prowadzenie wspólnych akcji kontrolnych. 
W 2018 r. założenia w tym zakresie zrealizowano w przypadku 17 z 31 SSR 
z którymi sporządzono plany współpracy, natomiast w 2019 r. odpowiednio z 19 
z 32 SSR, tak więc plany współpracy nie zostały zrealizowane w zakresie ilości akcji 
kontrolnych w przypadku 14 SSR w 2018 r.31 i 13 SSR w 2019 r.32. Komendant 

                                                      
28 „Ramowy plan współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją na terenie województwa dolnośląskiego” 
na rok 2018 i 2019. Plany te zawierane były pomiędzy Komendantem KW PSR oraz Komendantem 
Wojewódzkim Policji we Wrocławiu. 
29 Stan na dzień 13 marca 2020 r. 
30 W tym jedna SSR była w fazie organizacji.  
31 Tj.: [1] SSR powiatu jaworskiego, [2] SSR powiatu kamiennogórskiego, [3] SSR powiatu lubińskiego, [4] SSR 
powiatu lubańskiego, [5] SSR gospodarstwa rybnego w Raszowej Małej (powiat lubiński), [6] SSR powiatu 
milickiego, [7] SSR gospodarstwa rybnego K.G[…] (powiat milicki), [8] SSR gospodarstwa rybnego J.J.P[…] 
(powiat milicki), [9] SSR gospodarstwa rybnego M.Z.Ł[…] (powiat milicki), [10] SSR powiatu oleśnickiego, 
[11] SSR powiatu trzebnickiego, [12] SSR powiatu złotoryjskiego, [13] SSR powiatu świdnickiego, [14] SSR 
powiatu strzelińskiego. 
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Wojewódzki wyjaśnił, że przyczyną tego stanu był w główniej mierze brak 
zainteresowania poszczególnych komendantów powiatowych SSR i ich strażników 
wspólnymi patrolami, pomimo nawiązywania kontaktu w tej materii przez 
komendantów posterunków oraz strażników PSR i ich determinacji w dążeniu do 
realizacji planów. Przyczynami bywały także reorganizacje i zmiany kadrowe 
w kierownictwach SSR. 

(akta kontroli str. 55-57, 60-138, 389-393) 

8.1. W ramach kontroli NIK P/16/097–„Realizacja zadań Państwowej Straży 
Łowieckiej i Państwowej Straży Rybackiej w województwie dolnośląskim” 
sformułowano wniosek pokontrolny o treści: „Podjęcie skutecznych działań by plany 
współpracy ze wszystkimi SSR w zakresie zapobiegania i zwalczania nielegalnego 
połowu oraz obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami, rakami i minogami 
w powierzchniowych wodach śródlądowych, zawierały wymagane elementy, 
o których mowa w § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
8 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży 
Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką”. 

Nie wszystkie sporządzone w okresie objętym kontrolą plany współpracy ze SSR  
(tj. 14 z 31 w 2018 r. i 14 z 32 w 2019 r.) zawierały elementy wymagane ww. 
rozporządzeniem. W konsekwencji działania podjęte przez Komendę w tym zakresie 
nie były w pełni skuteczne, a wniosek pokontrolny nie został w pełni zrealizowany, 
co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego.  

(akta kontroli str. 46, 60-138, 382, 393-394) 

8.2. W ramach kontroli P/16/097 – „Realizacja zadań Państwowej Straży 
Łowieckiej i Państwowej Straży Rybackiej w województwie dolnośląskim” NIK 
sformułowała również wniosek pokontrolny o treści: „Dokonywanie 
i dokumentowanie oceny współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania 
nielegalnego połowu oraz obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami, rakami 
i minogami w powierzchniowych wodach śródlądowych, stosownie do wymogów § 2 
ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 
2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze 
Społeczną Strażą Rybacką”. 

W 2018 r. w sposób udokumentowany dokonano oceny współpracy PSR i SSR 
w ramach prowadzonych kontroli SSR (protokoły kontroli), oraz szkoleń i ćwiczeń 
strażników SSR (protokoły ze szkolenia i ćwiczeń, co dotyczyło SSR z obszaru 
działania Posterunku PSR we Wrocławiu, gdyż w 2018 r. nie zaplanowano i nie 
przeprowadzono kontroli tych podmiotów). W 2019 r. w sposób udokumentowany 
dokonano oceny współpracy PSR i SSR w ramach prowadzonych kontroli SSR 
(dokumentacja pokontrolna). Zarówno w 2018 r., jak i w 2019 r. dotyczyło to 30 SSR 
z terenu działania Komendy. Nie dokonano oceny współpracy w 2018 r. 
w przypadku trzech SSR33 oraz w 2019 r. również w przypadku trzech SSR34, co 
wiązało się z nieprzeprowadzeniem zaplanowanych kontroli tych jednostek 
(przyczyny omówiono w dalszej części wystąpienia pokontrolnego). 

                                                                                                                                       
32 Tj.: [1] SSR powiatu jaworskiego, [2] SSR powiatu kamiennogórskiego, [3] SSR powiatu kłodzkiego, [4] SSR 
powiatu lubińskiego, [5] SSR gospodarstwa rybnego w Raszowej Małej (powiat lubiński), [6] SSR gospodarstwa 
rybnego K.G[…] (powiat milicki), [7] SSR gospodarstwa rybnego J.J.P[…] (powiat milicki), [8] SSR gospodarstwa 
rybnego M.Z.Ł[…] (powiat milicki), [9] SSR powiatu oleśnickiego, [10] SSR powiatu złotoryjskiego, [11] SSR 
powiatu świdnickiego, [12] SSR w mieście Wrocław, [13] SSR powiatu strzelińskiego. 
33 [1] SSR w powiecie bolesławieckim, [2] SSR gospodarstwa rybackiego Z.M[…] w powiecie milickim, [3] SSR 
w powiecie świdnickim. 
34 [1] SSR gospodarstwa rybackiego Z.M[…] w powiecie milickim, [2] SSR w powiecie świdnickim, [3] SSR 
w powiecie złotoryjskim. 
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W ramach czynności kontrolnych KW PSR w 2018 r. oceniono także współpracę 
ze SSR w powiecie zgorzeleckim, pomimo że dla tego roku nie został opracowany 
plan współpracy. 

(akta kontroli str. 45, 58, 279-283, 290-294, 382) 

8.3. W ramach kontroli P/16/097 – „Realizacja zadań Państwowej Straży 
Łowieckiej i Państwowej Straży Rybackiej w województwie dolnośląskim” NIK 
sformułowała również wniosek pokontrolny o treści: „Zapewnienie organizacji 
przynajmniej raz w roku wspólnych ćwiczeń PSR ze strażnikami SSR”. 

KW PSR zapewniła organizację wspólnych ćwiczeń PSR ze SSR, które zgłaszały 
chęć ich odbycia. W 2018 r. i 2019 r. przeprowadzono wspólne ćwiczenia 
w przypadku 29 z 33 SSR. Nie przeprowadzono natomiast ćwiczeń w przypadku 
czterech SSR w 2018 r.35 i czterech SSR w 2019 r.36. Komendant Wojewódzki 
wyjaśnił, że przyczynami nieprzeprowadzenia ćwiczeń ze strażnikami tych SSR był 
brak pozytywnej odpowiedzi ze strony komendantów SSR na możliwość 
zorganizowania szkolenia i ćwiczeń, bądź problemy organizacyjne SSR. 

(akta kontroli str. 46, 59, 382, 394-395) 

9. W latach 2018-2019 przeprowadzano kontrole działalności SSR. Podstawą ich 
wykonywania był, przedkładany Wojewodzie Dolnośląskiemu do zaopiniowania, 
plan kontroli SSR powołanych na terenie województwa dolnośląskiego37. W 2018 r. 
plan ten obejmował kontrole 27 SSR (spośród 33). Nie objęto nim kontroli SSR 
z terenu działania Posterunku PSR we Wrocławiu. W 2019 r. plan obejmował 
kontrole 33 SSR. We wszystkich przypadkach były to kontrole rocznej działalności 
SSR38. W latach 2018-2019 nie wpłynęły do KW PSR wnioski Wojewody 
Dolnośląskiego o przeprowadzenie kontroli SSR. 

W 2018 r. nie przeprowadzono trzech kontroli SSR spośród 27 zaplanowanych. 
W dwóch przypadkach z powodu niepoddania się kontroli przez komendantów 
SSR39. W jednym przypadku z powodu niepowołania komendanta SSR w jednym 
z gospodarstw rybackich40 i niepodjęcia faktycznych działań i czynności przez SSR 
(SSR była w fazie organizacyjnej). Odstąpienie od kontroli we wszystkich 
przypadkach udokumentowano notatkami urzędowymi. 

W 2019 r. nie przeprowadzono trzech kontroli SSR, spośród zaplanowanych 33. 
W dwóch przypadkach z powodu braku kontaktu z komendantami SSR pod 
wskazanymi adresami41. W jednym przypadku z powodu niepowołania komendanta 
SSR w gospodarstwie rybackim42 oraz niepodjęcia faktycznych działań i czynności 
przez tą SSR, która nadal była w fazie organizacyjnej. Odstąpienie od kontroli we 
wszystkich przypadkach udokumentowano notatkami urzędowymi. 

W 2018 r. na 24 przeprowadzone kontrole zalecenia pokontrolne sformułowano 
w przypadku 17, natomiast w 2019 r. na 30 kontroli zalecenia dotyczyły 23. 

                                                      
35 SSR w powiecie: [1] bolesławieckim, [2] świdnickim, [3] złotoryjskim, [4] gospodarstwa rybackiego M.Z.Ł[…] 
(powiat milicki). 
36 SSR w powiecie: [1] lubańskim, [2] średzkim, [3] świdnickim, [4] gospodarstwa rybackiego M.Z.Ł[…] (powiat 
milicki). 
37 Na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999 r. 
w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nasz Społeczna Strażą Rybacką oraz ramowego 
regulaminu tej straży. Plan na 2018 r. został przedłożony wojewodzie 24 stycznia 2018 r. i zaakceptowany, 
natomiast plan na 2019 r. został przedłożony 31 stycznia 2019 r. i zaakceptowany. 
38 W 2018 r. w 19 przypadkach dotyczyły okresu od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., a w ośmiu 
przypadkach okresu od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., natomiast w 2019 r. w 25 przypadkach 
okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., a w ośmiu przypadkach okresu od 1 października 2018 r. do 
30 września 2019 r. 
39 Dotyczyło to SSR w powiecie bolesławieckim i świdnickim. 
40 Dotyczy powiatu milickiego. 
41 Dotyczyło to SSR w powiecie złotoryjskim i świdnickim. 
42 Dotyczy powiatu milickiego. 
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Badanie 10 protokołów pokontrolnych (pięciu z 2018 r. i pięciu z 2019 r.43), 
w których sformułowano zalecenia pokontrolne wykazało, że nie wskazano w nich  
w istocie terminów wykonania żadnego z wydanych zaleceń. W trzech przypadkach 
jako „termin realizacji” wykonania dla części44 zaleceń oraz w pięciu protokołach 
jako „termin realizacji” dla każdego z zaleceń wskazano sformułowania: 
”zadanie/zadania realizować na bieżąco, praca ciągła/praca ciągła w 2018 r./praca 
ciągła w 2019 r.” lub „praca ciągła w 2018 r.”. Komendanci SSR nie informowali na 
piśmie o sposobie wykonania zaleceń, przy czym KW PSR nie monitowała również 
o informacje w tym zakresie. Kwestie te opisano szerzej w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 46-49, 274-346, 351-352) 

9.1. W ramach przywołanej powyżej kontroli NIK P/16/097, sformułowano wniosek 
pokontrolny o treści: „Objęcie specjalistycznym nadzorem wszystkich SSR, 
stosownie do wymogów art. 24 ust. 3 ustawy o rybactwie śródlądowym”. Taki 
wniosek pokontrolny był następstwem ówczesnego ustalenia kontrolnego o braku 
wiedzy KW PSR o wszystkich funkcjonujących na terenie jej działania SSR. Po 
uzyskaniu informacji od Starosty Lubińskiego45 i Starosty Milickiego46 o utworzeniu 
nowych SSR, Komenda ujmowała je w planach kontroli oraz objęła nadzorem. 

(akta kontroli str. 49, 265-277, 284-287, 376-377, 382) 

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

1. W przypadku sporządzonych wspólnie z SSR siedmiu planów współpracy 
w 2018 r. i siedmiu w 2019 r. w zakresie zapobiegania i zwalczania nielegalnego 
połowu oraz obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami, rakami i minogami  
w powierzchniowych wodach śródlądowych, z terenu działania posterunku PSR 
w Miliczu47, stwierdzono, że nie obejmowały one zagadnień dotyczących: [a] 
podejmowania działań przy zabezpieczaniu porzuconych ryb, raków i minogów oraz 
przedmiotów służących do ich połowu, [b] udzielania pomocy przy wykonywaniu 
czynności w celu zabezpieczenia miejsca wykroczenia lub przestępstwa, a także 
przy kontroli oznakowania sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb, raków 
i minogów, [c] wymiany informacji co do miejsca, czasu, rodzaju i wyników 
prowadzonych działań, a także o przypadkach naruszania lub podjęcia 
uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu przepisów o rybactwie śródlądowym, oraz 
[d] zasad zabezpieczenia odebranych lub porzuconych ryb, raków i minogów oraz 
przedmiotów służących do ich połowu. Ponadto w przypadku kolejnych siedmiu 
przywołanych planów współpracy z 2018 r. i siedmiu planów z 2019 r., z terenu 
działania posterunku PSR w Legnicy, poza ww. brakami nie obejmowały one także 
kwestii dotyczących wspólnie organizowanych, przynajmniej raz w roku, ćwiczeń 
i szkoleń.  

Powyższe naruszało § 1 ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6 oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków 
współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką. Ponadto 
nie zrealizowano w pełni wniosku pokontrolnego NIK, sformułowanego w ramach 
kontroli P/16/097, o treści: „Podjęcie skutecznych działań by plany współpracy ze 

                                                      
43 Kontrole SSR w powiecie: [1] głogowskim, [2] legnickim, [3] lubańskim, [4] polkowickim, [5] ząbkowickim 
w 2018 r. oraz: [1] głogowskim, [2] kłodzkim [3] lubańskim, [4] wołowskim i [5] mieście Jelenia Góra w 2019 r.. 
44 [1] Jednego z czterech, [2] jednego z dwóch, [3] jednego z czterech, przy czym dla pozostałych zaleceń nie 
sformułowano żadnego terminu.  
45 Pismo RO.6176.7.2016 z dnia 22 lipca 2016 r. 
46 Pismo OŚ.6176.4.2016 z dnia 7 października 2016 r. 
47 SSR w powiatach: [1] górowskim, [2] milickim, [3] milickim – gospodarstwie rybackim K.G[…], [4] milickim – 
gospodarstwie rybackim J.J.P[…], [5] milickim – gospodarstwie rybackim M.Z.Ł[…], [6] oleśnickim, 
[7] trzebnickim. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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wszystkimi SSR w zakresie zapobiegania i zwalczania nielegalnego połowu oraz 
obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami, rakami i minogami w powierzchniowych 
wodach śródlądowych, zawierały wymagane elementy, o których mowa w § 1 i 2 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze 
Społeczną Strażą Rybacką”. Komendant Wojewódzki wyjaśnił, że w KW PSR 
wprowadzono wzór planu współpracy zawierający wymagane elementy, jednakże 
komendanci posterunku w Miliczu i Legnicy pracowali nadal na poprzednich 
wzorach, stąd plany współpracy ze SSR w powiatach znajdujących się na terenie 
działalności tych posterunków nie zawierały wszystkich wymaganych elementów. 

(akta kontroli str. 46, 60-138, 382, 393-394) 

2. W objętych badaniem 10 protokołach48 z przeprowadzonych kontroli SSR,  
w ramach których wydano zalecania pokontrolne, nie wskazano w istocie terminu 
ich wykonania w odniesieniu do żadnego z wydanych zaleceń.. Zgodnie z § 5 ust. 1 
pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 
1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną 
Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży (dalej: rozporządzenie  
w sprawie nadzoru nad SSR) protokół kontroli SSR powinien zawierać,  
w szczególności, termin na wykonanie wydanych zaleceń.  

Kontrola wykazała, że w pięciu protokołach49 dla wszystkich zaleceń pokontrolnych, 
a w przypadku kolejnych trzech50 dla części tych zaleceń51 jako „termin realizacji” 
wskazano sformułowana: „zadanie/zadania realizować na bieżąco, praca 
ciągła/praca ciągła w 2018 r./praca ciągła w 2019 r.” lub „praca ciągła  
w 2018 r.”, co NIK również uznaje za nieprawidłowe. Zgodnie bowiem z § 7 
przywołanego rozporządzenia w sprawie nadzoru nad SSR, określenie terminu 
miało umożliwić kontrolowanemu (komendantowi SSR) wypełnienie obowiązku  
w zakresie poinformowania na piśmie PSR o sposobie wykonania zalecenia 
pokontrolnego w określonym przez kontrolującego terminie, co nie było możliwe  
w przypadku zastosowania ww. sformułowań.  

NIK wskazuje przy tym również, że objęte badaniem protokoły kontroli nie zawierały 
pouczenia o wynikających z § 7 rozporządzenia w sprawie nadzoru nad SSR 
obowiązkach.   

Skutkiem powyższego Komenda nie uzyskiwała informacji o realizacji wydanych 
zaleceń pokontrolnych w trybie § 7 rozporządzenia w sprawie nadzoru nad SSR.  

Brak odpowiedniego określania terminów wykonania zaleceń Komendant 
Wojewódzki wyjaśniał niedopatrzeniem kontrolujących Wskazał ponadto, że jeszcze 
w toku kontroli NIK polecił komendantom posterunków kontrolującym poszczególne 
SSR, aby dokładnie określali terminy wykonania wszystkich zaleceń pokontrolnych, 
a także zamieszczali w protokołach pouczenie o obowiązku wynikającym z § 7 
rozporządzenia w sprawie nadzoru nad SSR. 

(akta kontroli str. 46-49, 295-346, 351-352) 

                                                      
48 Protokoły kontroli SSR: [1] powiatu głogowskiego z dnia 30 marca 2018 r., [2] powiatu legnickiego z dnia 
9 marca 2018 r., [3] powiatu lubańskiego z dnia 26 lutego 2018 r., [4] powiatu polkowickiego z dnia 13 kwietnia 
2018 r., [5] powiatu ząbkowickiego z dnia 13 marca 2018 r., [6] powiatu głogowskiego z dnia 15 maja 2019 r., [7] 
miasta Jelenia Góra z dnia 22 lutego 2019 r., [8] powiatu kłodzkiego z dnia 3 marca 2019 r., [9] powiatu 
lubańskiego z dnia 22 lutego 2019 r., [10] powiatu wołowskiego z dnia 14 marca 2019 r. 
49 Protokoły kontroli SSR: [1] powiatu lubańskiego z 26 lutego 2018 r., [2] powiatu ząbkowickiego z 13 marca 
2018 r., [3] miasta Jelenia Góra z 22 lutego 2019 r., [4] powiatu kłodzkiego z 3 marca 2019 r., [5] powiatu 
lubańskiego z 22 lutego 2019 r.   
50 Protokoły kontroli SSR: [1] powiatu legnickiego z 9 marca 2018 r., [2] powiatu polkowickiego z 13 kwietnia 
2018 r., [3] powiatu wołowskiego z 14 marca 2019 r. 
51 [1] Jednego z czterech, [2] jednego z dwóch, [3] jednego z czterech. 
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IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 Zapewnienie, by plany współpracy ze wszystkimi SSR w zakresie zapobiegania  1.
i zwalczania nielegalnego połowu oraz obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami, 
rakami i minogami w powierzchniowych wodach śródlądowych, zawierały 
wymagane elementy, o których mowa w § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy 
Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką. 

2. Zapewnienie wyznaczania w protokołach kontroli SSR terminów wykonania 
wydanych zaleceń pokontrolnych, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad 
sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz 
ramowego regulaminu tej straży. 

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 
wniosków pokontrolnych 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,         kwietnia 2020 r. 
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