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SPORZĄDZONA: 24 SIERPNIA 2022 ROKU W WARSZAWIE 

 

 

I. ŹRÓDŁA PRAWA 

 

(1).  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

(Dz.U. 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.) 

(2).  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 
2233 ze zm.) 

(3).  Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 

2022 r., poz. 883 ze zm.) 

(4).  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 

poz. 1634 ze zm.) 

(5).  Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1933 ze zm.) 

 

 

II. DEFINICJE I SKRÓTY 

 

(1).  „Opiniujący” prof. dr hab. Marek Chmaj, Chmaj i 

Partnerzy spółka partnerska z siedzibą 

w Warszawie 

(2).   „Zleceniodawca” Zarząd Główny Polskiego Związku 

Wędkarskiego 

(3).  „Prawo wodne” Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo 

wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) 

(4).   „Ustawa o rybactwie” Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 

śródlądowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 883 ze 

zm.) 

(5).  „Zarządzenie” Zarządzenie nr 26/2022 Prezesa 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie z dnia 5 maja 2022 r. 

zmieniające zarządzenie nr 87/2020 z dnia 

22 grudnia 2020 roku w sprawie Procedury 

gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 

będąc we władaniu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej 
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(6).  „Umowa użytkowania 

obwodu rybackiego” 

lub „Umowa” 

Załącznik nr 18 – Wzór umowy użytkowania 

obwodu rybackiego - do Zarządzenia 

(7).  „Wody Polskie” Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie 

 

 

 

III. PRZEDMIOT OPINII  

Przedmiotem niniejszej analizy jest rozstrzygnięcie, czy postanowienia 

Zarządzenia nr 26/2022 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie z dnia 5 maja 2022 roku, jak i postępowanie Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w zakresie braku oddawania w użytkowanie obwodu 

rybackiego w drodze konkursu ofert, pozostają w zgodzie z Konstytucją RP. 

 

IV. STAN FAKTYCZNY  

 

W dniu 5 maja 2022 r. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie działając w oparciu o art. 241 ust. 2 i 4 Prawa wodnego wydał 

Zarządzenie, mocą którego załącznik nr 18 do załącznika do Zarządzenia nr 

87/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Procedury gospodarowania 

mieniem Skarbu Państwa będąc we władaniu Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej – „wzór 

umowy użytkowania obwodu rybackiego” – otrzymał brzmienie określone w 

załączniku do Zarządzenia. 

 

Umowa użytkowania obwodu rybackiego w § 1 ust. 4 stanowi, że: „Warunkiem 

podpisania umowy z rybackim użytkownikiem obwodu jest przystąpienie do 

programu „Opłata Krajowa” wprowadzonego i koordynowanego przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Warunek ten dotyczy 

obwodów rybackich na których planowana jest gospodarka rybacko-wędkarska 

lub tylko gospodarka  wędkarska”. Z kolei do § 1 ust. 7 Umowy wprowadzono 

następujące postanowienie: „Wystąpienie z programu „Opłata Krajowa” 

skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem umowy bez odszkodowania 

dla strony zrywającej umowę”. 

 

Ponadto, od około dwóch lat Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

zaprzestały oddawania w użytkowanie obwodów rybackich w drodze konkursu 

ofert. 
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V. ANALIZA PRAWNA 

 

Wzorce konstytucyjne: 

 

Art. 20 Konstytucji RP – „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności 

działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i 

współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego 

Rzeczypospolitej Polskiej”. 

 

Art. 22 Konstytucji RP – „Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest 

dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes 

publiczny”. 

 

Wykładnia art. 20 Konstytucji RP pozwala na stwierdzenie, że społeczna 

gospodarka rynkowa oparta jest podstawowych elementach rynku jakimi są: 

wolność gospodarcza i własność prywatna, a także elementach ładu 

społecznego: solidarność społeczna, społeczny dialog i współpraca partnerów 

społecznych. O ile sformułowanie społecznej gospodarki rynkowej nie znajduje 

swojej definicji legalnej, to od dawna znane jest ekonomii i naukom prawnym. 

Zasada społecznej gospodarki rynkowej to przede wszystkim zasada polityki 

państwa. Wyznacza ona ramy, w jakich polityka ta powinna być prowadzona 

(zob. P. Tuleja [w:] P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz, 

P. Tuleja, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 

2021, art. 20). 

 

Nie bez znaczenia, w ww. przepisie zasada wolności gospodarczej znajduje się 

na pierwszym miejscu. Niewątpliwie w ten sposób podkreśla jej rolę jako „istoty 

ustroju społecznej gospodarki rynkowej”. Zdaniem L. Garlickiego i M. Zubika 

ten fragment art. 20 Konstytucji RP należy postrzegać w organicznym związku 

z art. 22 Konstytucji RP, bowiem dopiero łącznie wyznaczają one przedmiot i 

granice wolności gospodarczej. Skoro treść art. 22 Konstytucji RP wyczerpuje się 

we wskazaniu przesłanek i granic ograniczeń wolności gospodarczej – wynika z 

niego wprost, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest 

dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes 

publiczny - to jedynym konstytucyjnym przepisem, w którym wyraźnie 

zagwarantowano jej istnienie, pozostaje właśnie art. 20 (zob. L. Garlicki, M. 

Zubik [w:] M. Derlatka, K. Działocha, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński, 

M. Wiącek, L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz. Tom I, wyd. II, Warszawa 2016, art. 20). 

 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798613_art(22)_1?pit=2022-08-24
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798613_art(22)_1?pit=2022-08-23
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Art. 22 Konstytucji RP pełni niejako uzupełnienie treści zawartych w art. 20, 

gdyż nawiązuje do wyrażonej tam zasady wolności działalności gospodarczej, 

która obejmuje wolność wyboru rodzaju działalności gospodarczej oraz wolność 

wykonywania wybranej sfery tej działalności. Podobnie, jak art. 21 Konstytucji 

RP precyzuje warunki dopuszczalnego przez Konstytucję RP ograniczenia 

prawa własności, tak art. 22 zakłada dopuszczalność ograniczenia wolności 

działalności gospodarczej. Przy czy, jak już podniesiono wyżej, i w tej dziedzinie 

sformułowane zostały określone warunki, od których spełnienia zależy 

dopuszczalność tego ograniczenia. Pierwszy warunek to zastosowanie drogi 

ustawowej, co oznacza, że tylko przedstawicielstwo narodu realizujące władzę 

ustawodawczą może decydować o wprowadzeniu ograniczenia wolności 

działalności gospodarczej. Drugie ograniczenie, podobnie jak w przypadku 

wywłaszczenia, polega na tym, że jest ono dopuszczalne tylko ze względu na 

ważny interes publiczny. Nie ma więc żadnych innych uwarunkowań, które by 

pozwalały wprowadzić tego rodzaju ograniczenia (por. W. Skrzydło 

[w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. VII, Warszawa 2013, 

art. 22). 

 

Podobnie orzekł Trybunał Konstytucyjny w Wyroku z dnia 3 lipca 2012 r., sygn. 

akt K 22/09, w którym stwierdził, że art. 22 Konstytucji RP – uzupełniając treść 

art. 20 Konstytucji RP - proklamuje konstytucyjną wolność działalności 

gospodarczej. Trybunał Konstytucyjny wskazał nadto, że wolność działalności 

gospodarczej jest publicznym prawem podmiotowym polegającym na 

swobodzie podmiotu prywatnego podjęcia oraz wykonywania działalności, 

której zasadniczym celem jest osiągnięcie zysku. Art. 22 Konstytucji RP dotyczy 

kwestii dopuszczalności ograniczenia tej wolności. Przepis ten formułuje 

dwojakiego rodzaju przesłanki wprowadzenia ograniczeń wolności działalności 

gospodarczej. W płaszczyźnie materialnej wymaga, aby ograniczenia te 

znajdywały uzasadnienie w "ważnym interesie publicznym", zaś w płaszczyźnie 

formalnej, aby były wprowadzone w drodze ustawy (zob. Wyrok TK z 3 lipca 

2012 r., K 22/09, OTK-A 2012, nr 7, poz. 74). 

 

Podstawowymi uprawnieniami składającymi się na wolność gospodarczą są: 

swoboda w decydowaniu o rozpoczęciu działalności, swoboda jej prowadzenia, 

w tym podejmowania decyzji gospodarczych oraz sposobów prowadzenia 

działalności, swoboda wyboru form organizacyjnych działalności oraz 

zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej. Z uprawnieniami tymi z 

kolei korespondują obowiązki państwa: po pierwsze, powstrzymania się od 

nadmiernej ingerencji w wolność działalności gospodarczej; po drugie, 

wykonywania pozytywnych obowiązków regulacyjnych. Konstytucja wymaga 

tworzenia instytucji prawnych umożliwiających prowadzenie działalności 

gospodarczej (zob. P. Tuleja [w:] P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, 
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P. Radziewicz, P. Tuleja, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 

II, LEX/el. 2021, art. 22). 

 

Według L. Garlickiego i M. Zubika wolność działalności gospodarczej, jako 

zasada ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi wartość, której realizacja i 

poszanowanie jest obowiązkiem wszystkich władz publicznych. Obok – 

negatywnego – zakazu naruszania tej wolności, szczególnego znaczenia nabiera 

pozytywny obowiązek stworzenia takiego porządku gospodarczego, który 

będzie opierał się na swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. 

Swoboda ta nie tylko musi być zagwarantowana prawem, ale musi też w 

rzeczywistości społeczno-gospodarczej stanowić podstawowy mechanizm 

funkcjonowania gospodarki (zob. L. Garlicki, M. Zubik [w:] M. Derlatka, K. 

Działocha, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński, M. Wiącek, L. Garlicki, M. 

Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, wyd. II, 

Warszawa 2016, art. 22). 

 

Podmiotem wolności działalności gospodarczej jest każda osoba (fizyczna bądź 

prawna), która może być podmiotem konstytucyjnych wolności i praw. Z kolei 

adresatem wolności działalności gospodarczej są „władze publiczne”, tzn. 

wszystkie organy, instytucje i podmioty o państwowym bądź samorządowym 

charakterze, które sprawują kompetencje władcze lub w sprawowaniu tych 

kompetencji uczestniczą. Na władzach tych ciążą dwojakiego rodzaju 

obowiązki: negatywny, tj. zakaz ingerowania w swobodę gospodarczą 

podmiotów prywatnych, chyba że w wypadkach uzasadnionych konstytucyjnie 

i pozytywny, tj. nakaz stworzenia infrastruktury prawnej i gospodarczej 

umożliwiającej realne korzystanie z tej swobody) (zob. L. Garlicki, M. Zubik [w:] 

M. Derlatka, K. Działocha, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński, M. Wiącek, 

L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, 

wyd. II, Warszawa 2016, art. 22). 

 

Art. 22 Konstytucji RP 22 wymaga – w płaszczyźnie formalnej, by ograniczenia 

wolności działalności gospodarczej były ustanawiane „tylko w drodze ustawy”, 

a – w płaszczyźnie materialnej, aby były ustanawiane tylko „ze względu na 

ważny interes publiczny”. Nakaz zachowania formy ustawy oznacza, że 

absolutnie niedopuszczalne jest ustanawianie ograniczeń działalności 

gospodarczej podmiotów prywatnych w aktach prawa wewnętrznego, jest to 

zresztą obecnie także wykluczone na tle ogólnych konstytucyjnych zasad 

systemu źródeł prawa. Tym samym, normatywnym punktem wyjścia dla 

każdego ograniczenia musi być unormowanie zawarte w ustawie lub też innym 

akcie o analogicznej randze (chodzi w szczególności o unormowania zawarte w 

tych umowach międzynarodowych bądź w tych aktach „prawa wtórnego” UE, 

które – z mocy art. 91 ust. 2 i 3 Konstytucji RP – mają moc prawną powszechnie 

https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(22)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(91)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(91)ust(3)&cm=DOCUMENT
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obowiązującą nie niższą niż ustawa), zob. L. Garlicki, M. Zubik [w:] M. Derlatka, 

K. Działocha, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński, M. Wiącek, L. Garlicki, 

M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, wyd. II, 

Warszawa 2016, art. 22). 

 

Interes publiczny to pojęcie niedookreślone. Polega on na zaspokajaniu potrzeb 

jak największej liczby osób. Innymi słowy, interes publiczny to dobro ogółu. 

Ustalenie, na czym polega dobro ogółu, dokonywane jest przede wszystkim 

przez odwołanie się do zasad konstytucyjnych z rozdziału I Konstytucji. 

Kluczowe znaczenie ma zasada dobra wspólnego. Ustalanie treści ważnego 

interesu publicznego odbywa się również przez odwołanie do innych zasad 

konstytucyjnych, np. sprawiedliwości społecznej czy społecznej gospodarki 

rynkowej. Wskazanie na ważny interes publiczny jako przesłankę ograniczania 

wolności działalności gospodarczej w konkretnym przypadku nie może mieć 

charakteru abstrakcyjnego. Należy zawsze wskazać rodzaj interesu publicznego 

uzasadniający ograniczenie oraz jego stopień (zob. P. Tuleja [w:] P. Czarny, M. 

Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz, P. Tuleja, Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2021, art. 22). 

 

Z pewnością na kanwie analizowanej sprawy Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie jest adresatem wolności działalności gospodarczej. Art. 239 ust. 1 

Prawa wodnego stanowi, że Wody Polskie są państwową osobą prawną w 

rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.). Z kolei art. 9 pkt. 14 przywołanej 

wyżej ustawy wskazuje, że jednostką wchodzącą w skład sektora finansów 

publicznych są również inne państwowe lub samorządowe osoby prawne 

utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań 

publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, 

instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz 

spółek prawa handlowego. Definicję legalną państwowej osoby prawnej 

zawiera art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1933 ze zm.) który za państwowe osoby 

prawne uznaje kilka rodzajów podmiotów, które albo charakteryzują się 

określonymi cechami, albo zostały imiennie wymienione w ustawie, albo status 

państwowej osoby prawnej nadały im ustawy szczególne. Podkreśla się, że 

właśnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest przykładem 

publicznej osoby prawnej, która uzyskuje osobowość prawną z mocy ustawy ją 

tworzącej. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest państwową 

osobą prawną, działa na podstawie przepisów Prawa wodnego oraz statutu 

nadanego rozporządzeniem Ministra Środowiska z 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U. 

z 2017 r., poz. 2506, ze zm.). Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od 

https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=roz(I)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17569559_art(9)_1?pit=2022-08-24
https://sip.lex.pl/#/document/18554231?unitId=art(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18669419?cm=DOCUMENT
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1 stycznia 2018 roku pełni rolę głównego podmiotu odpowiedzialnego za krajową 

gospodarkę wodną. Wody Polskie bezsprzecznie posiadają pozycję monopolu 

prawnego w obszarze, którym się zajmują. Z art. 241. Prawa wodnego wynika, że 

organem Wód Polskich jest Prezes Wód Polskich, który kieruje działalnością 

Wód Polskich, reprezentuje Wody Polskie na zewnątrz (ust. 1 i ust. 2), dokonuje 

wszelkich czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

Wód Polskich (ust. 4). Prezes Wód Polskich wykonuje swoje zadania przy 

pomocy zastępców Prezesa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Wód 

Polskich, może udzielać pełnomocnictw pracownikom Wód Polskich (ust. 5 i 

ust. 6). 

 

Niewątpliwie, użytkownik obwodu rybackiego - niezależnie czy jest osobą 

fizyczną, czy prawną – jest podmiotem zagwarantowanej konstytucyjnie 

wolności działalności gospodarczej. Podstawowym celem, jaki ma być 

realizowany w obwodach rybackich, jest gospodarka rybacka. 

 

Z całą pewnością należy również zaznaczyć, że postanowienia Umowy 

użytkowania obwodu rybackiego, zarówno uzależniające jej podpisanie z 

rybackim użytkownikiem obwodu od przystąpienia do programu „Opłata 

krajowa”, jak i wprowadzające skutek jej natychmiastowego rozwiązania w 

sytuacji wystąpienia z niego, ograniczają swobodę prowadzenia działalności 

gospodarczej w jej najważniejszym aspekcie, jakim jest osiąganie zysków. 

Program „Opłata krajowa” wprowadza bowiem jedną opłatę za korzystanie z 

akwenów pozostających w administracji Wód Polskich, które związane jest z 

zezwoleniem na wędkowanie. Przystąpienie zaś do niego przez użytkowników 

obwodów rybackich wiąże się z koniecznością respektowania jego postanowień, 

w tym w szczególności określonych w nim opłat. Obecnie każdy rybacki 

użytkownik obwodu działa na własnych zasadach i pobiera opłaty, które 

samodzielnie ustala. Wprowadzenie zaś w zasadzie obligatoryjnego obowiązku 

uczestnictwa w programie „Opłata krajowa” doprowadzi do ograniczenia w 

zakresie decydowania przez użytkownika rybackiego obwodu o wysokości opłat 

za korzystanie z akwenów, a tym samym ograniczenia zysków.  

 

Skoro zaś ww. postanowienia ograniczają wolność działalności gospodarczej, to 

ograniczenia te winny zostać wprowadzone w drodze ustawy, jak również winny 

znajdować uzasadnienie w ważnym interesie publicznym. Próżno szukać w 

Zarządzeniu spełnienia przesłanek wprowadzenia ograniczeń wolności 

działalności gospodarczej, zarówno w płaszczyźnie materialnej, jak i  formalnej. 

Ograniczenia bowiem zostały wprowadzone na podstawie zarządzenia i już z tej 

przyczyny pozostają niezgodne z Konstytucją RP, w szczególności z art. 20 i 22. 

Podkreślenia w tym miejscu dodatkowo wymaga, że ani Prawo wodne, ani 

Ustawa o rybactwie nie wprowadzają obowiązku uczestnictwa w jakichkolwiek 
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programach wprowadzonych i koordynowanych przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przez użytkowników rybackich obwodów. 

 

Odnosząc się zaś do zagadnienia związanego z brakiem ogłaszania konkursu 

ofert w przedmiocie oddawania w użytkowanie obwodów rybackich, należy w 

pierwszej kolejności przeanalizować treść art. 4 Ustawy o rybactwie, bowiem 

przepis ten określa określenia, jakie podmioty i w jakich sytuacjach będą mogły 

być uznane za uprawnione do rybactwa. W art. 4 ust. 1 Ustawy o rybactwie, 

ustawodawca wyróżnił dwie kategorie podmiotów uprawnionych do rybactwa, 

dostosowując się w tej materii do struktury własnościowej wód wynikającej z 

Prawa wodnego. W art. 214 Prawa wodnego wskazano bowiem, że śródlądowe 

wody stojące, woda w rowie oraz woda w stawie, który nie jest napełniany w 

ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub 

wodami gruntowymi, znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej 

stanowią własność właściciela tej nieruchomości. Natomiast w art. 216 ust. 

1 Prawa wodnego wskazano, że grunty pokryte śródlądowymi wodami 

płynącymi, wodami morza terytorialnego oraz morskimi wodami 

wewnętrznymi stanowią własność właściciela tych wód. W tym ostatnim 

przypadku zgodnie z postanowieniami art. 216 ust. 2 Prawa wodnego wody te 

nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu, z wyjątkiem przypadków 

określonych w Prawie wodnym. Dlatego też w art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy o 

rybactwie wskazano, kto jest uprawniony do rybactwa w wodach mogących 

stanowić własność prywatną lub niebędących częścią obwodów rybackich. 

Natomiast w art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy o rybactwie wskazano, kto może być 

uprawniony do rybactwa w pozostałych przypadkach, w których wody wchodzą 

w skład obwodów rybackich. Niestety w katalogu tym nie uwzględniono 

przypadków, w których wody wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 u Ustawy o 

rybactwie nie stanowią przedmiotu użytkowania rybackiego (np. w okresie od 

rezygnacji z uprawnień przez dotychczasowego uprawnionego do czasu 

wyłonienia nowego). W takim okresie, który czasami trwa dosyć długo, 

uprawniony do rybactwa powinien być właściwy regionalny zarząd gospodarki 

wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wykonujący 

uprawnienia właścicielskie. Przy czym, nie został on wprost wymieniony wśród 

potencjalnych uprawnionych do rybactwa, co w praktyce może stanowić źródło 

problemów. Niemniej na gruncie powyższego przepisu, w pierwszym przypadku 

posiadanie statusu uprawnionego do rybactwa wypływa bezpośrednio z prawa 

własności wód stanowiących przedmiot gospodarki rybackiej, natomiast w 

drugim - podstawę do uzyskania statusu uprawnionego stanowi umowa, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy o rybactwie (zob. K. Gruszecki [w:] Rybactwo 

śródlądowe. Komentarz, Warszawa 2020, art. 4). 

 

https://sip.lex.pl/#/document/18625895?unitId=art(214)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18625895?unitId=art(216)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18625895?unitId=art(216)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18625895?unitId=art(216)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16791865?unitId=art(4)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16791865?unitId=art(4)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16791865?unitId=art(4)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16791865?unitId=art(4)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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Co do zasady, zgodnie z postanowieniami art. 6d Ustawy o rybactwie, oddanie 

w użytkowanie obwodu rybackiego odbywa się w przypadku publicznych 

śródlądowych wód powierzchniowych płynących stanowiących własność 

Skarbu Państwa. Na kanwie również tego przepisu w praktyce pojawia się jednak 

wątpliwość, czy jedynym uprawnionym do rybactwa może być tylko podmiot, 

któremu obwód rybacki został oddany do rybackiego korzystania. Pytanie to nie 

ma charakteru jedynie retorycznego, gdyż nie każdy obwód rybacki przez cały 

czas ma użytkownika rybackiego wyłonionego w sposób określony w ust. 4. Z 

treści bowiem art. 6c Ustawy o rybactwie wynika, że użytkownik rybacki może 

być pozbawiony prawa użytkowania rybackiego. Do czasu przyznania tego 

uprawnienia nowemu podmiotowi powinno być ono jednak przez kogoś 

wykonywane. Ma to praktyczne znaczenie chociażby z punktu widzenia 

uprawiania armatorskiego połowu ryb i zezwoleń do tego uprawniających, czy 

też tego, na czyją rzecz mają być orzekane nawiązki za kłusownictwo rybackie 

na podstawie art. 27b ust. 4 Ustawy o rybactwie. Wydaje się, że nie ma żadnych 

przeciwwskazań do tego, aby w okresie, w którym publiczne śródlądowe wody 

powierzchniowe nie zostały oddane w użytkowanie rybackie, uznać, że ich 

użytkownikiem rybackim jest Skarb Państwa, w imieniu którego działa organ 

wykonujący uprawnienia właścicielskie, mogący podejmować działania 

związane z prowadzeniem gospodarki rybackiej do czasu wyłonienia nowego 

uprawnionego do rybactwa (zob. K. Gruszecki [w:] Rybactwo śródlądowe. 

Komentarz, Warszawa 2020, art. 6(d)). 

 

Z obu powyższych przepisów można i trzeba wywieźć wniosek, że gdy mowa o 

publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących stanowiących 

własność Skarbu Państwa, co do zasady jedynym uprawnionym do rybactwa 

może być tylko podmiot, któremu obwód rybacki został oddany do rybackiego 

korzystania (poza sytuacjami wyjątkowymi, o których mowa powyżej). Wobec 

powyższego i mając na względzie, że oddanie w użytkowanie obwodu 

rybackiego następuje w drodze konkursu ofert, który ogłasza i przeprowadza 

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, bierna postawa w tym zakresie, tj. całkowite 

zaniechanie prowadzenia czynności konkursowych celem wyłonienia 

potencjalnego użytkownika obwodu rybackiego, prowadzi do ograniczenia 

wolności gospodarczej. Podmioty trudniące się bowiem w swojej działalności 

rybactwem nie mają możliwości faktycznego jej prowadzenia w ramach 

publicznych śródlądowych wód powierzchniowych płynących stanowiących 

własność Skarbu Państwa, z uwagi na bierność instytucji państwowych w 

zakresie obowiązków wynikających bezpośrednio z Ustawy o rybactwie. 

Zaakcentować w tym miejscu należy, że Ustawa o rybactwie stanowi wprost, że 

„publiczne śródlądowe wody powierzchniowe płynące stanowiące własność 

Skarbu Państwa dyrektor regionalnego zarządu Państwowego Gospodarstwa 

https://sip.lex.pl/#/document/16791865?unitId=art(27(b))ust(4)&cm=DOCUMENT
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Wodnego Wody Polskie przekazuje do rybackiego korzystania w drodze 

oddania w użytkowanie obwodu rybackiego” (art. 64 ust. 1) oraz że „oddanie w 

użytkowanie obwodu rybackiego następuje w drodze konkursu ofert” (art. 64 

ust. 4), a „konkurs ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego, ogłasza 

i przeprowadza dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapraszając 

zainteresowane podmioty do udziału w konkursie” (art. 64 ust. 8). W 

powyższych przepisach nie ma mowy o fakultatywności działania dyrektorów 

regionalnego zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Wręcz przeciwnie – powyższe przepisy w sposób jasny i precyzyjny określają tak 

obowiązek, jak i zasady oddawania w użytkowanie obwodów rybackich. 

 

 

VI. KONKLUZJE 

 

1. WOLNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JEST KONSTYTUCYJNIE CHRONIONYM 

PUBLICZNYM PRAWEM PODMIOTOWYM POLEGAJĄCYM NA SWOBODZIE PODJĘCIA 

ORAZ WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓREJ ZASADNICZYM CELEM JEST 

OSIĄGNIĘCIE ZYSKU. 

2. PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE JEST ADRESATEM 

WOLNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 

3. UŻYTKOWNICY OBWODÓW RYBACKICH SĄ PODMIOTAMI ZAGWARANTOWANEJ 

KONSTYTUCYJNIE WOLNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 

4. POSTANOWIENIA UMOWY UŻYTKOWANIA OBWODU RYBACKIEGO, TAK 

UZALEŻNIAJĄCE JEJ PODPISANIE OD PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU „OPŁATA 

KRAJOWA”, JAK WPROWADZAJĄCE SKUTEK JEJ NATYCHMIASTOWEGO 

ROZWIĄZANIA W SYTUACJI WYSTĄPIENIA Z NIEGO, NARUSZAJĄ KONSTYTUCYJNĄ 

WOLNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 

5. ZANIECHANIE OGŁASZANIA KONKURSÓW PRZEZ WŁAŚCIWE REGIONALNE 

ZARZĄDY GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO 

WODY POLSKIE CELEM WYŁONIENIA UŻYTKOWNIKÓW OBWODÓW RYBACKICH 

JEST SPRZECZNE Z USTAWĄ O RYBACTWIE, JAK RÓWNIEŻ PROWADZI DO 

OGRANICZENIA WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ. 

6. OGRANICZENIE WOLNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOŻE NASTĄPIĆ 

TYLKO W DRODZE USTAWY, A UZASADNIENIEM MOŻE BYĆ JEDYNIE WAŻNY 

INTERES PUBLICZNY. 

7. ZARZĄDZENIE NIE SPEŁNIA PRZESŁANEK WPROWADZENIA OGRANICZEŃ 

WOLNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, TAK W PŁASZCZYŹNIE MATERIALNEJ, 

JAK I FORMALNEJ. 

8. POSTANOWIENIA UMOWY WPROWADZONE NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA, JAK 

RÓWNIEŻ BIERNA POSTAWA W ZAKRESIE BRAKU OGŁASZANIA KONKURSÓW NA 



 

12 

ODDANIE W UŻYTKOWANIE OBWODÓW RYBACKICH SĄ NIEZGODNE Z ART. 20 I 22 

KONSTYTUCJI RP. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Marek Chmaj  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza Opinia została sporządzona w oparciu o informacje przekazane 

przez Zleceniodawcę. W związku z tym należy zastrzec, że wnioski zawarte w niniejszej Opinii 

odnoszą się wyłącznie do informacji i dokumentów przedstawionych przez Zleceniodawcę 

oraz oparte są na najlepszej wiedzy, zarówno z zakresu problematyki prawa, jak i interpretacji 

tekstów. W przypadku ewentualnego ujawnienia się nowych, nie znanych dotychczas 

okoliczności, wszystkie lub niektóre wnioski mogą wymagać dodatkowej analizy. 


