
mu udawaæ, ¿e nie zauwa¿y³; przymiotnik „pañstwowa” do czegoœ

zobowi¹zuje), ale ta reakcja nie musi wyra¿aæ siê w skierowaniu do s¹du

wniosku o ukaranie. Wykroczenia to nie przestêpstwa. Podczas gdy

w odniesieniu do œcigania przestêpstw obowi¹zuje zasada legalizmu

(obowi¹zku œcigania), to w odniesieniu do wykroczeñ obowi¹zuje zasada

ograniczonego oportunizmu (celowoœci œcigania). Oznacza to, ¿e

w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym stra¿nik PSR ujawniaj¹cy wykroczenie

z ustawy rybackiej ma tylko dwie mo¿liwoœci zgodnego z prawem zacho-

wania siê:

1) poprzestanie na zastosowaniu œrodków oddzia³ywania wychowawcze-

go na podstawie art. 41 k.w.; przepis ten stanowi, ¿e w stosunku do

sprawcy czynu mo¿na poprzestaæ na zastosowaniu pouczenia, zwró-

ceniu uwagi, ostrze¿eniu lub zastosowaniu innych œrodków

oddzia³ywania wychowawczego,

2) doprowadzenie do skierowania do s¹du wniosku o ukaranie za wykro-

czenie.

Nie ma natomiast tej „trzeciej” (istniej¹cej przed nowelizacj¹ z 24

wrzeœnia 2010 r.) mo¿liwoœci w postaci na³o¿enia grzywny mandatem kar-

nym. Powstaje pytanie, czy mo¿na w drodze jakiejœ „karko³omnej” inter-

pretacji „przywróciæ” postêpowanie mandatowe za wykroczenia przewi-

dziane w ustawie rybackiej? Jest to wykluczone ze wzglêdu na jasn¹ i bez-

dyskusyjn¹ treœæ art. 96 § 2 zdanie pierwsze k.p.w., gdyby wiêc chcieæ

takie postêpowanie przywróciæ, konieczna jest interwencja ustawodawcy.

Wojciech Radecki

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

Wspó³praca polsko-litewska w zakresie restytucji

jesiotra ba³tyckiego

W dniach 16-18 marca 2011 roku przebywa³a na Litwie

delegacja z Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego z jego

dyrektorem na czele (fot. 1). Celem wyjazdu by³o przepro-

wadzenie koñcowych uzgodnieñ oraz podpisanie szcze-

gó³owych umów – aneksów do ramowej umowy zawartej

w ubieg³ym roku pomiêdzy naszym Instytutem a S³u¿b¹

Rybactwa przy Ministerstwie Rolnictwa Republiki Litew-

skiej – odpowiednikiem naszego Departamentu

Rybo³ówstwa. Dotyczy³y one miêdzy innymi realizacji

wspólnych projektów w ramach wspó³pracy transgranicz-

nej finansowanej z funduszy europejskich oraz rozpoczêcia

wspó³pracy w zakresie restytucji jesiotra ba³tyckiego.

Rozmowy prowadzone by³y w gmachu Ministerstwa

Rolnictwa RL w Wilnie. Oprócz pracowników S³u¿by

Rybactwa, z dyrektorem Vytautasem Grušauskasem i kie-

rownikiem Dep. Produkcji Rybackiej Valdasem Geèysem,

wziêli w niej udzia³ kierownik Dep. Zasobów Naturalnych

Ministerstwa Ochrony Przyrody Vilmantas Graièi�nas i kie-

rownik Zak³adu Ichtiologii Instytutu Ekologii w Wilnie dr

Vytautas Kesminas (fot. 1 i 2). Punktem wyjœcia do dyskusji

nt. wspó³pracy nad restytucj¹ jesiotra ba³tyckiego by³a pre-

zentacja zakresu i wyników dotychczasowych prac prowa-

dzonych w Polsce przez pracowników Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego (fot. 3).

W rezultacie dyskusji na spotkaniu strona litewska jesz-

cze raz potwierdzi³a, ¿e podejmie prace zwi¹zane z resty-

tucj¹ jesiotra ba³tyckiego przy œcis³ej wspó³pracy z Instytu-

tem Rybactwa Œródl¹dowego. Do wspólnego prowadzenia

prac restytucyjnych upowa¿nia strony wspólnota dorzecza

Niemna, niegdyœ rzeki jesiotrowej, do której wstêpowa³y na

tar³o jesiotry ba³tyckie. Przed rozpoczêciem merytorycz-

nych dzia³añ koledzy z Litwy uporz¹dkuj¹ status systema-

tyczny obiektu prac, a mianowicie wprowadz¹ do oficjal-

nego spisu ichtiofauny Litwy jesiotra ostronosego Acipen-

ser oxyrinchus oxyrinchus Mitch. zamiast dotychczaso-

wego jesiotra zachodniego Acipenser sturio L. Ustalono, ¿e

punktem wyjœciowym wspó³pracy bêdzie zakup przez

S³u¿bê Ryback¹ ikry jesiotra ostronosego, z której uzy-

skany wylêg zostanie podchowany do stadium lekkiego

narybku w Hali Jesiotrowej Zak³adu Hodowli Ryb Jesiotro-

watych IRS w Pieczarkach. W podchowie bêd¹ uczestni-

czyæ aktywnie pracownicy S³u¿by Rybackiej, którzy w ten

sposób odbêd¹ sta¿ szkoleniowy. Narybek przewieziony

zostanie do obiektu hodowlanego w Simnas, gdzie prowa-

dzony bêdzie dalszy chów i w przysz³oœci zostanie utwo-

rzone stado tar³owe.

Ponadto przewiduje siê wspólne przeprowadzenie

wczesn¹ jesieni¹ 2011 roku pilota¿owego zarybienia,

wybranego przez kolegów Litwinów odcinka, dop³ywu Nie-

mna – Wilii, która ³¹czy siê z Niemnem poni¿ej zapory

w Kownie, gdzie nie ma przep³awki. Materia³ do tego zary-

bienia, kilkadziesi¹t sztuk ciê¿kiego narybku jesiotra ostro-

nosego, dostarczy strona polska. Narybek zostanie pozna-

kowany znaczkami zewnêtrznymi, a czêœæ osobników

bêdzie mia³a implantowane znaczki telemetryczne. Pozwoli

to œledziæ zachowanie tych ryb w rzece. Przewiduje siê

udzia³ w tych pracach równie¿ przedstawicieli strony rosyj-

skiej z obwodu kaliningradzkiego, przez terytorium którego

przep³ywa dolny odcinek Niemna. Zebrane wyniki badañ

zostan¹ wspólnie opublikowane. Oprócz naukowego,

poznawczego charakteru planowane zarybienie pilota¿owe

bêdzie mia³o wydŸwiêk propagandowy, niezbêdny dla
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przedstawienia spo³eczeñstwu Litwy problemu restytucji

popularnego niegdyœ w jej rzekach jesiotra ba³tyckiego.

Ponadto stanowiæ ono bêdzie punkt wyjœciowy do opraco-

wania w niedalekiej przysz³oœci wspólnego projektu realizo-

wanego w ramach dzia³añ transgranicznych finansowa-

nych z funduszy europejskich.

Czêœæ robocza owocnego spotkania zosta³a zakoñczona

podpisaniem aneksów do umowy i wymian¹ ich wersji jêzyko-

wych przez dyrektorów S³u¿by Rybackiej i Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego (fot. 4).

Drugiego dnia pobytu na Litwie zapoznano siê z oœrod-

kiem zarybieniowym w Simnas, w którym prowadzony

bêdzie w przysz³oœci chów jesiotra ostronosego. Oœrodek

ten stanowi bazê hodowlan¹ S³u¿by Rybackiej, specjali-

zuj¹c¹ siê wy³¹cznie w produkcji materia³u zarybieniowego

cennych gatunków ryb do zarybieñ wód otwartych. Pod-

czas uroczystego obiadu dyrektor IRS prof. dr hab.

Bogus³aw Zdanowski uhonorowa³ by³¹ kierownik oœrodka,

obecnie na emeryturze, pani¹ Birut� Jonynien� za szcze-

gólne zaanga¿owanie, wieloletni¹ pracê na rzecz rybactwa

Litwy i owocn¹ wspó³pracê z pracownikami naszego insty-

tutu, wrêczaj¹c jej pami¹tkow¹ rybê zaopatrzon¹ w sto-

sown¹ plakietkê (fot. 5).

Ryszard Kolman, Bogus³aw Zdanowski,

Stanis³aw Robak

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
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Fot. 1. Rozmowy „przy owalnym stole” – po lewej stronie przedsta-
wiciele Litwy: Valdas Gecis, dr Vytautas Kesminas i dyr. Vy-
tautas Grušauskas, a po prawej polska delegacja.

Fot. 2. Gor¹ca dyskusja kuluarowa – na pierwszym planie dyr.Vil-
mantas Graièi�nas i prof. dr hab. Bogus³aw Zdanowski.

Fot. 3. Prezentacja zakresu i pierwszych wyników prac restytucyj-
nych jesiotra ba³tyckiego w Polsce. Fot. 4. Wymiana podpisanych egzemplarzy aneksów do umowy

o wspó³pracy.

Fot. 5. Wrêczenie pani Birut� Jonynien� pami¹tkowej ryby przez
prof. dr hab. Bogus³awa Zdanowskiego.



XVI Krajowa Konferencja Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych
„Rozwój wspó³pracy przedstawicieli sektora rybactwa œródl¹dowego jako sposób wdra¿ania zasad

zrównowa¿onego korzystania z zasobów rybackich”
Hotel „NiedŸwiadek”, Wdzydze Kiszewskie, 8-10 czerwca 2011

Zak³ad Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie, jak co roku, organizuje Krajow¹ Konferencjê Rybackich U¿ytkowników Jezior,
Rzek i Zbiorników Zaporowych. W tym roku bêdzie to ju¿ druga konferencja organizowana w ramach dofinansowywanego ze œrodków UE projektu „Opracowanie i
wdra¿anie zasad zrównowa¿onego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój wspó³pracy przedstawicieli sektora rybactwa œródl¹dowego”. Odbêdzie siê ona w
dniach 8-10 czerwca 2011 roku w Hotelu „NiedŸwiadek”, po³o¿onym nad malowniczym jeziorem Wdzydze
(www.hotelniedzwiadek.pl).

Tradycyjnie na naszym spotkaniu przedstawione zostan¹ wyniki analiz dotycz¹cych aktualnej wielkoœci pro-
dukcji ryb jeziorowych, stanu jeziorowej gospodarki zarybieniowej oraz kondycji ekonomicznej rybactwa jezioro-
wo-stawowego, a tak¿e szeroko pojêtej gospodarki rybacko-wêdkarskiej w obwodach rybackich. Zagadnienia te
przedstawi¹ pracownicy Zak³adu Bioekonomiki IRS pod kierownictwem profesora Arkadiusza Wo³osa. Jak co
roku, wœród wyk³adów konferencyjnych znajdzie siê tematyka zwi¹zana z gospodark¹ ryback¹ na rzekach i zbior-
nikach zaporowych. Planowane s¹ te¿ wyst¹pienia poruszaj¹ce zagadnienia zwi¹zane z racjonalnym gospodaro-
waniem populacjami zagro¿onych gatunków ryb oraz proekologiczn¹ gospodark¹ cennymi i gin¹cymi gatunkami
ryb. Ponadto aktualn¹ problematykê zwi¹zan¹ z prawem obowi¹zuj¹cym w zakresie rybactwa œródl¹dowego
przedstawi profesor Wojciech Radecki z Zak³adu Prawa Ochrony Œrodowiska, Instytutu Nauk Prawnych PAN we
Wroc³awiu. Jak co roku, na naszej Konferencji wystêpuj¹ nie tylko przedstawiciele nauki rybackiej, ale równie¿
praktycy i reprezentanci instytucji nadzoruj¹cych racjonaln¹ gospodarkê ryback¹. Tym razem na forum naszej
Konferencji wyst¹pi¹ reprezentanci Departamentu Rybo³ówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzêdów Marsza³kowskich 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, ale tak¿e zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Regionalnych Zarz¹dów Gospodarki Wodnej, Urzêdów Mar-
sza³kowskich i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na tym etapie organizacji Konferencji niestety nie mo¿emy zaprezentowaæ jesz-
cze szczegó³owego programu, uwzglêdniaj¹cego rozk³ad godzinowy poszczegól-
nych wyst¹pieñ i dok³adne brzmienie ich tytu³ów oraz wszystkie nazwiska prelegen-
tów, ale w dniu rozpoczêcia naszego spotkania ka¿dy z jego uczestników szcze-
gó³owy program z pewnoœci¹ otrzyma. Ponadto ka¿dy z uczestników Konferencji
otrzyma jako materia³y konferencyjne monografiê „Zrównowa¿one korzystanie
z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku”.

Gwarantujemy solidn¹ porcjê najbardziej aktualnych informacji na temat sze-
roko rozumianej gospodarki rybacko-wêdkarskiej w jeziorach, rzekach i zbiornikach
zaporowych, a tak¿e przyjazn¹, rodzinn¹ atmosferê naszego spotkania!

Zapraszamy serdecznie!

Za Komitet Organizacyjny:

dr in¿. Maciej Mickiewicz

Pocz¹tek Konferencji 8 czerwca (œroda), godzina 1100, zakoñczenie 10
czerwca (pi¹tek), do godziny 1200. Koszt uczestnictwa wynosi 300 z³ brutto (w
tym 23% VAT). W ramach tej op³aty przewidziana jest uroczysta kolacja z opraw¹
muzyczn¹ i tzw. „open bar”, a tak¿e grill z ogniskiem w Tawernie ¯eglarskiej i kapel¹
kaszubsk¹. Op³aty dokonywane na miejscu s¹ wy¿sze o 100 z³. Wp³aty prosimy
wnosiæ w terminie do 3 czerwca 2011 r. Po przekroczeniu tego terminu równie¿
obowi¹zuje op³ata wy¿sza o 100 z³.

Uwaga! Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia noclegu we wtorek 7 czerwca ze zni¿k¹ 25%,
w tym celu nale¿y kontaktowaæ siê bezpoœrednio z recepcj¹ hotelu „NiedŸwiadek”.

Wszelkie aktualne informacje na temat projektu „Opracowanie i wdra¿anie
zasad zrównowa¿onego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój wspó³pracy
przedstawicieli sektora rybactwa œródl¹dowego” oraz XVI Krajowej Konferencji
Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych (w tym szcze-
gó³owy program) znajd¹ siê niebawem na stronie http://zs.infish.com.pl/

SRZRÓWNOWA¯ONE KORZYSTANIE
Z ZASOBÓW RYBACKICH
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„WYLÊGARNIA 2011”

Polañczyk 13-14 wrzeœnia 2011 r.

Temat przewodni: „Nowe gatunki w akwakulturze”

Organizatorzy:
� Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. St. Sakowicza w Olsztynie:

– Zak³ad Akwakultury,

– Zak³ad Hodowli Ryb Jesiotrowatych

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyk¹ akwakultury, a szczególnie szeroko rozumianego wylêgarnictwa organizmów
wodnych na kolejn¹, coroczn¹ konferencjê „Wylêgarnia 2011”. Termin tegorocznego spotkania przypada w dniach 13-14 wrzeœnia 2011 r. Na miejsce tego-
rocznej konferencji wybraliœmy Hotel Atrium w Polañczyku (http://www.dwatrium.pl). Miejscowoœci wyj¹tkowo atrakcyjnej, po³o¿onej w samym sercu Biesz-
czadów, na pó³wyspie Jeziora Soliñskiego, nazywanego czasem przewrotnie „Bieszczadzkim Morzem”.

Tym razem temat przewodni konferencji bêdzie dotyczy³ tzw. nowych gatunków. Zamierzamy przybli¿yæ zagadnienia zwi¹zane z ich rozrodem, pod-
chowem, profilaktyk¹ i terapi¹. Oczywiœcie swoje miejsce znajd¹ równie¿ tematy dotycz¹ce innych gatunków organizmów wodnych i szeroko rozumianej
problematyki wylêgarniczo-podchowalniczej.

Planujemy zorganizowanie 3 sesji referatowych i jednej plakatowej. Na ka¿dy referat przewidujemy do 20 minut (razem z dyskusj¹). W zwi¹zku z tym
prosimy o zg³aszanie tytu³ów proponowanych doniesieñ z zaznaczeniem preferowanej formy ich prezentacji (referat lub poster). Informacje te prosimy
przesy³aæ do koñca marca 2011 r. drog¹ elektroniczn¹ na adres: zakes@infish.com.pl. Organizatorzy rezerwuj¹ sobie prawo wyboru doniesieñ.
Autorzy s¹ proszeni o przes³anie tekstów swoich prac w formie elektronicznej (Word) w nieprzekraczalnym terminie do koñca kwietnia 2011 r., na
skrzynkê: zakes@infish.com.pl. Maszynopisy musz¹ byæ przygotowane w sposób zgodny z wymaganiami stawianymi autorom nadsy³aj¹cym prace do
redakcji Archives of Polish Fisheries (szczegó³y dostêpne na stronie www.infish.com.pl). Przes³ane opracowanie musi zawieraæ streszczenie sk³adaj¹ce
siê z 150-200 s³ów. W przypadku, gdy nades³ana praca nie bêdzie spe³nia³a ww. wymagañ nie zostanie ona poddana pracom redakcyjnym
i bêdzie odes³ana autorowi.

Informacje dotycz¹ce ewentualnej odp³atnoœci zamieœcimy w kolejnym komunikacie. W chwili redagowania tego tekstu niedoprecyzowana by³a
sprawa realizacji kolejnego, II etapu operacji/projektu zatytu³owanego: „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie wspó³pracy miêdzy przed-
stawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylêgarnictwa i podchowu organizmów wodnych” (Europejski Fundusz Rybacki, Program
Operacyjny: „Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich 2007-2013”, Oœ priorytetowa 3: Œrodki s³u¿¹ce wspólnemu
interesowi, Œrodek 3.1: Dzia³ania wspólne, Umowa nr 00002-61720-OR1400001/10). W ramach tej umowy, przewidziane jest zorganizowanie cyklu konfe-
rencji „Wylêgarnia” w latach 2010-2015.

Rejestracjê uczestników rozpoczniemy w poniedzia³ek 12 wrzeœnia od godz. 15.00. Zakoñczenie konferencji nast¹pi w œrodê 14 wrzeœnia po obiedzie.
Bie¿¹ce informacje o konferencji i karty uczestnictwa bêd¹ dostêpne w kolejnych numerach Komunikatów Rybackich, a tak¿e na stronie internetowej pro-
jektu: www.wylegarnia.infish.com.pl. Link do tej strony znajduje siê te¿ na stro-
nie internetowej IRS Olsztyn: www.infish.com.pl.

Serdecznie zapraszamy do udzia³u,
za Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Zdzis³aw Zakêœ,
Zak³ad Akwakultury,
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,
tel. 89-5240171,
zakes@infish.com.pl

dr Dariusz Ulikowski,
Zak³ad Hodowli Ryb Jesiotrowatych, Pieczarki 50, 11-610 Pozezdrze,
tel./fax 87-4283666,
kom. 503068601,
ulikowski@infish.com.pl

Mapka dojazdu na stronie

www.dwatrium.pl
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