
Czy przypadek owego rowerzysty wyczerpuje zna-

miona wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 1? Moim zdaniem nie.

Na pewno nie jest to „przechowywanie", gdy¿ nie odpo-

wiada temu, co zgodnie z jêzykiem polskim uznaje siê za

przechowywanie. Pozostaje „przewo¿enie", co zdaje siê

odpowiadaæ treœci art. 10 ust. 1 pkt 1 – rowerzysta bez-

spornie przewozi³ rybê pozyskan¹ w okresie ochronnym.

Czy jednak taka by³a intencja ustawodawcy? Aby udowod-

niæ, ¿e nie taka, nale¿y przeprowadziæ rozumowanie „nie

wprost" i zak³adaj¹c, ¿e ustawodawcy o to chodzi³o, zró¿-

nicowaæ dwie sytuacje wêdkarza, który udaje siê nad

wodê, ³owi troæ wêdrown¹ w okresie ochronnym, pakuje j¹

do torby i wraca do domu:

� w sytuacji pierwszej – piechot¹ („na nogach", jak

mówi¹ w Ma³opolsce),

� w sytuacji drugiej – na rowerze.

Gdyby przyjête za³o¿enie by³o prawdziwe, to wêdkarz

odpowiada³by w sytuacji pierwszej za wykroczenie (art. 27

ust. 1 pkt 2 ustawy rybackiej), ale w sytuacji drugiej za prze-

stêpstwo (art. 27a ust. 1 pkt 4 ustawy rybackiej), no bo

przecie¿ „przewozi³". Taka wyk³adnia jest tak absurdalna,

¿e musi byæ odrzucona od razu. Widaæ wyraŸnie, ¿e nie o

takim „przewo¿eniu" myœla³ ustawodawca formu³uj¹c art.

10 ust. 1 pkt 1 ustawy rybackiej, ale o pewnej dzia³alnoœci,

na przyk³ad o dostarczaniu bezprawnie z³owionych ryb do

sma¿alni, restauracji czy straganu na targowisku.

Czy zatem w sytuacji objêtej pytaniem organy œcigania

by³y bezsilne? Otó¿ nie by³y, wystarczy³o po prostu uwie-

rzyæ rowerzyœcie, a przynajmniej udaæ, ¿e siê mu wierzy, po

czym zarzuciæ mu wykroczenie z art. 119 § 1 kodeksu

wykroczeñ, które pope³nia, kto kradnie lub przyw³aszcza

sobie cudz¹ rzecz ruchom¹, je¿eli jej wartoœæ nie przekra-

cza 250 z³ (sankcja: areszt od 5 do 30 dni, ograniczenie

wolnoœci w wymiarze miesi¹ca albo grzywna od 20 do

5000 z³). Wszystkie znamiona tego wykroczenia zosta³y

wyczerpane, poniewa¿ te dwie trocie wêdrowne by³y

w znaczeniu prawnym rzeczami, ich wartoœæ nie przekra-

cza³a 250 z³, ponadto by³y dla rowerzysty cudze. Nic nie

pomo¿e rowerzyœcie t³umaczenie, ¿e on te trocie znalaz³

i jako porzucone, a tym samym niczyje, przyw³aszczy³

sobie. Owszem, kodeks cywilny w art. 180 stanowi, ¿e

w³aœciciel mo¿e wyzbyæ siê w³asnoœci rzeczy ruchomej

przez to, ¿e w tym zamiarze rzecz porzuci, a w nastêpnym

art. 181, ¿e w³asnoœæ ruchomej rzeczy niczyjej nabywa siê

przez objêcie jej w posiadanie. Istota kwestii prawnej tkwi

w tym, ¿e ten, kto z³owi³ troæ wêdrown¹ w okresie ochron-

nym (obojêtnie, czy by³ to wêdkarz, czy rybak, czy ktokol-

wiek inny), nie sta³ siê jej wlaœcicielem, gdy¿ nie mo¿na

nabyæ w³asnoœci w nastêpstwie czynu zabronionego pod

groŸb¹ kary, a z³owienie ryby w okresie ochronnym jest

zawsze czynem zabronionym pod groŸb¹ kary jako wykro-

czenie (je¿eli ³owi¹cym jest wêdkarz lub kusznik pod-

wodny) lub jako przestêpstwo (je¿eli ³owi¹cym jest kto

inny). Trocie wêdrowne, o które chodzi w zadanym pytaniu,

nie przesta³y by³ w³asnoœci¹ w³aœciciela wody, a wiêc je¿eli

zosta³y z³owione w wodzie p³yn¹cej – nadal stanowi³y

w³asnoœæ Skarbu Pañstwa. Wobec tego ich przyw³aszcze-

nie (a przyw³aszczenie w sytuacji objêtej pytaniem jest tak

oczywiste, ¿e ju¿ bardziej oczywiste byæ nie mo¿e) stanowi

wykroczenie z art. 119 § 1 k.w. i taki zarzut nale¿a³o rowe-

rzyœcie postawiæ, po czym skierowaæ wniosek o ukaranie

do s¹du grodzkiego, zamiast szukaæ niemo¿liwej do utrzy-

mania kwalifikacji czynu jako przestêpstwa z art. 27a ust. 1

pkt 4 ustawy rybackiej.

Wojciech Radecki

�Konferencje � Seminaria �Targi � Wystawy �Spotkania � Zjazdy

I Regionalne Œwiêto Ryby, Stare Jab³onki, 6 czerwca 2009 r.

W dniu 6 czerwca na terenie rekreacyjnym hotelu

Anders w Starych Jab³onkach nad jeziorem Szel¹g Ma³y

odby³a siê pierwsza edycja Warmiñsko-Mazurskiego

Œwiêta Ryby. Impreza zosta³a zorganizowana przez

Samorz¹d Województwa Warmiñsko-Mazurskiego oraz

hotel Anders. Impreza plenerowa utrzymana by³a w stylu

rodzinnego pikniku z konkursami. Atrakcj¹ by³y konkursy

na najlepsz¹ zupê rybna oraz potrawê z ryb. Szesnaœcie

restauracji i hoteli z naszego terenu przeœciga³o siê

w wymyœlaniu potraw z najlepszych mazurskich ryb, tj.

wêgorza, siei, sielawy szczupaka oraz sandacza. Odwie-

dzaj¹cy mogli za drobn¹ op³at¹ spróbowaæ tych¿e
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smako³yków. Natomiast samorz¹dowcy z szeœciu powia-

tów zmagali siê w zawodach na najlepsz¹ zupê rybn¹. Naj-

lepsi okazali siê przedstawiciele powiatu olsztyñskiego

przed kolegami z Ostródy i Mr¹gowa. Frekwencja dopisa³a

i impreza zgromadzi³a kilkaset osób, a ³¹cznie zjedzono

ponad 500 kg ryb. W trakcie pikniku goœci zabawia³y

kapele szantowe.

Podczas Œwiêta Ryby przeprowadzono zawody wêd-

karskie dla najm³odszych goœci oraz po³ów pstr¹gów

w basenie go³ymi rêkoma. Rekordzista schwyta³ dwa

pstr¹gi w czasie piêtnastu sekund. Obydwa konkursy cie-

szy³y siê du¿ym zainteresowaniem. Impreza by³a tak¿e

miejscem wystawiania swoich produktów przez producen-

tów sprzêtu gastronomicznego oraz zdrowej ¿ywnoœci

Wœród znanych mistrzów kuchni by³ m.in. Karol

Okrasa i Carlos Gonzalez-Tejera. Dochód ze sprzeda¿y

rybnych specja³ów zostanie przekazany na rzecz akcji

humanitarnej „Pajacyk". Celem by³o promowanie potraw

z ryb. Organizatorzy licz¹, i¿ Œwiêto Ryby na sta³e wpisze

siê w kalendarz imprez regionalnych.

¯yczymy powodzenia.

Konrad Partyka, IRS Olsztyn
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Otwarcie nowej podchowalni jesiotrów Instytutu
Rybactwa Œródl¹dowego

W dniu 31.07.2009 roku w Zak³adzie Hodowli Ryb

Jesiotrowatych w Pieczarkach IRS Olsztyn dokonano

otwarcia nowej hali – podchowalni jesiotra. Zosta³a ona

wybudowana w latach 2008 – 2009 ze œrodków Fundacji

EkoFundusz, ARiMR (w ramach Sektorowego Programu

Operacyjnego „Rybo³ówstwo i przetwóstwo ryb

2004-2006”) oraz œrodków w³asnych Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego. W otwarciu uczestniczyli zaproszeni

goœcie: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Wsi, Fundacji EkoFundusz oraz pracownicy IRS Olsztyn.

Uroczystego przeciêcia wstêgi dokona³ Tadeusz Nale-

wajk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-

woju Wsi w asyœcie Irenusza Mirowskiego, wiceprezesa

Fundacji EkoFundusz, dr. Janusza Wrony, wicedyrektora

Departamentu Rybo³ówstwa (MRiRW) i prof. Bogus³awa

Zdanowskiego, dyrektora Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego w Olsztynie. Profesor Ryszard Kolman

(IRS) zaprezentowa³ zebranym koncepcjê budowy

i za³o¿enia technologiczne funkcjonowania podchowalni.

Nastêpnie zaproszeni goœcie zwiedzili nowo otwart¹ pod-

chowalniê i inne obiekty ZHRJ, gdzie zapoznali siê z pra-

cami naukowymi i wdro¿eniowymi prowadzonymi w Insty-

tucie. Podczas uroczystoœci wiceminister Tadeusz Nale-

wajk odznaczy³ prof. dr. hab. Bogus³awa Zdanowskiego

odznak¹ honorow¹ „Zas³u¿ony dla rolnictwa”.

Nowo otwarty obiekt jest kompleksowym obiektem

przeznaczonym do chowu jesiotrów, wyposa¿onym

w szeœæ obiegów recyrkulacyjnych do tuczu selektów i tar-

laków, pomieszczenie do rozrodu, wylêgarniê z aparatami

McDonalda oraz cztery podchowalnie narybku. Zastoso-

wane urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ pe³n¹ kontrolê termiki wody,

co pozwala na prowadzenie rozrodu jesiotrów przez wiê-

ksz¹ czêœæ sezonu.
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Fot. 1. Przeciêcie wstêgi w nowej hali.

Fot. 2. Pocz¹tek budowy hali – sierpieñ 2008. Fot. 3. Stawianie murów – wrzesieñ 2008.

Fot. 4. Zadaszanie hali – paŸdziernik 2008. Fot. 5. Monta¿ urz¹dzeñ wewn¹trz podchowalni – luty 2009.



Zakoñczono ju¿ rozruch technologiczny nowej pod-

chowalni, przetestowano pracê urz¹dzeñ i z³ó¿ biologicz-

nych w poszczególnych obiegach. Obecnie zakoñczono

inkubacjê i prowadzony jest podchów oko³o 60 000 larw

jesiotra ostronosego w celu restytucji w naszych wodach.

Sukcesywnie obsadzane s¹ obiegi do tuczu selektów,

wyposa¿one w baseny rotacyjne o œrednicy 6 metrów,

zapewniaj¹ce odpowiednie warunki bytowania tym du¿ym

rybom. W po³¹czeniu z odpowiedni¹ termik¹ wody pozwoli

to znacznie przyœpieszyæ czas osi¹gniêcia dojrza³oœci, co

ma ogromne znaczenie dla powodzenia programu restytu-

cji jesiotra.

Obecni na otwarciu goœcie wyrazili nadziejê, ¿e

powstanie nowoczesnego oœrodka przyczyni siê do dal-

szego rozwoju naszego rybactwa, w co g³êboko wierzymy.

Miros³aw Szczepkowski

Ryszard Kolman
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Fot. 6. Monta¿ basenów dla selektów i tarlaków – kwiecieñ 2009.

Fot. 7. Nowa hala z zewn¹trz.

Fot. 8. Wylêgarnia z aparatami McDonalda.

Fot. 9. Podchowalnia jesiotrów.

Fot. 10. Pierwszy wylêg jesiotra ostronosego.



XIV Krajowa Konferencja Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników

Zaporowych Hotel Park, Olsztyn, 22-23 paŸdziernika 2009

Ju¿ od roku 1995, rokrocznie, Zak³ad Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie organizuje Krajow¹ Konferencjê Rybackich U¿yt-
kowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych. W tym roku bêdzie to ju¿ czternasta Konferencja. Odbêdzie siê ona w dniach 22-23 paŸdziernika 2009 roku
w zaprzyjaŸnionym, dobrze ju¿ znanym „jeziorowcom” Hotelu Park w Olsztynie (www.hotelepark.pl/olsztyn.php).

Tradycyjnie na naszym spotkaniu przedstawione zostan¹ wyniki analiz dotycz¹cych aktualnej wielkoœci produkcji ryb jeziorowych, stanu jeziorowej gospodarki
zarybieniowej oraz kondycji ekonomicznej rybactwa jeziorowo-stawowego. Zagadnienia te zostan¹ przedstawione przez doc. dr. hab. Arkadiusza Wo³osa i mgr. in¿.
Macieja Mickiewicza z Zak³adu Bioekonomiki Rybactwa IRS w Olsztynie. Jak co roku wœród tematów wyk³adów konferencyjnych znajd¹ siê aktualne zagadnienia
prawne dotycz¹ce rybactwa œródl¹dowego, które przedstawi znany i ceniony przez wszystkich rybaków Profesor Wojciech Radecki, oraz wspomniana ju¿ tematyka
zwi¹zana z gospodark¹ ryback¹ na rzekach i zbiornikach zaporowych. Kwestie te w swoich wyst¹pieniach porusz¹ mgr in¿. Tomasz Czerwiñski z Zak³adu Bioekono-
miki Rybactwa IRS w Olsztynie oraz doc. dr hab. Wies³aw Wiœniewolski z zespo³em Zak³adu Rybactwa Rzecznego IRS w ¯abieñcu. Planowane s¹ te¿ wyst¹pienia
poruszaj¹ce zagadnienia zwi¹zane z badaniami ichtiofauny za pomoc¹ echosondy oraz badaniami wp³ywu eksploatacji rybackiej na populacjê sandacza. Zagadnie-
nia te przedstawi¹ doc. dr hab. Ma³gorzata Godlewska (Pracownia Hydroakustyki i Technik Po³owu Ryb IRS w Olsztynie) oraz dr in¿. Jakub Falkowski (Zak³ad Bioeko-
nomiki Rybactwa IRS w Olsztynie). Jak co roku, na nasz¹ Konferencjê zapraszamy nie tylko przedstawicieli nauki rybackiej, ale równie¿ praktyków i reprezentantów
instytucji nadzoruj¹cych racjonaln¹ gospodarkê ryback¹. Tym razem na forum naszej Konferencji wyst¹pi¹ reprezentanci Departamentu Rybo³ówstwa Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego i Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Oddzia³u Rybackich U¿ytkowników Jezior Rzek i Zbiorników
Zaporowych Zwi¹zku Producentów Ryb.

Przewidujemy jak co roku gor¹ce dyskusje, w których g³os zabior¹ nie tylko prelegenci oraz obecni na naszej Konferencji przedstawiciele praktyki rybackiej i Polskiego
Zwi¹zku Wêdkarskiego, ale tak¿e przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regionalnych Zarz¹dów Gospodarki Wodnej i Urzêdów Marsza³kowskich.

Szczegó³owa tematyka wyst¹pieñ konferencyjnych i program Konferencji dostêpne na stronie www.infish.com.pl
Ka¿dy z uczestników otrzyma jako materia³y konferencyjne publikacjê – monografiê zawieraj¹c¹ m.in. tematykê poruszan¹ podczas wyst¹pieñ konferencyj-

nych. Gwarantujemy solidn¹ porcjê najbardziej aktualnych informacji na temat szeroko rozumianej gospodarki rybacko-wêdkarskiej w jeziorach, rzekach i zbiornikach
zaporowych, a tak¿e przyjazn¹ atmosferê naszego spotkania!

Zapraszamy serdecznie!
Pocz¹tek Konferencji: 22 paŸdziernika (czwartek), godzina 11.00

Zakoñczenie: 23 paŸdziernika (pi¹tek), godzina 12.00
� Koszt uczestnictwa (w tym wyk³ady, materia³y konferencyjne-publi-

kacja, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, œniadania i obiad,
uroczysta kolacja z opraw¹ muzyczn¹) wynosi 490 z³ brutto.

� Koszt dla osób nie korzystaj¹cych z noclegu w Hotelu Park
(wyk³ady, materia³y konferencyjne-publikacja, obiad, uroczysta
kolacja z opraw¹ muzyczn¹) wynosi 350 z³ brutto.

� Op³aty dokonywane na miejscu s¹ wy¿sze o 50 z³.
� Uwaga! Dla osób, którym wygodnie bêdzie skorzystaæ z noclegu

w Hotelu Park w przeddzieñ Konferencji (21.10.09), istnieje mo¿li-
woœæ rezerwacji w preferencyjnej cenie bezpoœrednio w Hotelu.

Wp³aty prosimy wnosiæ w terminie do 16 paŸdziernika 2009 r.
Po przekroczeniu tego terminu równie¿ obowi¹zuje op³ata wy¿sza
o 50 z³.

Zg³oszenia (karty uczestnictwa) prosimy przesy³aæ na adres:

Zak³ad Bioekonomiki Rybactwa

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 10

10-719 OLSZTYN

(tel. 089 524 01 71, fax 089 524 05 05)

lub mailem hanah@infish.com.pl

Konto: Instytut Rybactwa Œródl¹dowego

BG¯ S.A. O/Reg. Olsztyn

14 2030 0045 1110 0000 0046 9430

(z dopiskiem „Konferencja-Hotel Park”)

W sprawach organizacyjnych Konferencji prosimy kontaktowaæ siê
z pracownikami Zak³adu Bioekonomiki Rybactwa IRS:

Hanna Mioduszewska, tel. 089 524 10 45, e-mail: hanah@infish.com.pl

Maciej Mickiewicz, tel. 089 524 10 65, e-mail: mmickiewicz@infish.com.pl

Za Komitet Organizacyjny:

mgr in¿. Maciej Mickiewicz
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