
czego uprawnieni do rybactwa s¹ oboje ma³¿onkowie. Tu

mo¿e byæ wyj¹tek, je¿eli w czasie trwania ma³¿eñstwa

jezioro odziedziczy³ (lub zosta³o mu podarowane) m¹¿ albo

¿ona, a spadkodawca (albo darczyñca) nie wyrazi³ woli, ¿e

jezioro jest przeznaczone dla obojga ma³¿onków, wówczas

uprawnionym do rybactwa jest tylko m¹¿ w sytuacji pierw-

szej, a tylko ¿ona w sytuacji drugiej, gdyby zaœ spadko-

dawca (albo darczyñca) tak¹ wolê wyrazi³, to uprawnieni do

rybactwa byliby oboje ma³¿onkowie niepodzielnie. Tak to

wygl¹da w œwietle samego k.r.op., który wszak¿e dopusz-

cza modyfikacje umowne „w obie strony”, ma³¿onkowie

mog¹ wprowadziæ rozdzielnoœæ maj¹tkow¹, mog¹ tak¿e

postanowiæ, ¿e maj¹tek osobisty wejdzie w sk³ad maj¹tku

wspólnego. Je¿eli takiej umowy nie by³o, to nale¿y kierowaæ

siê zasadami, które przedstawi³em w oparciu o przepisy

k.r.op. W ka¿dym razie uprawnienie do rybactwa jest

pochodn¹ w³asnoœci jeziora i je¿eli jezioro stanowi maj¹tek

wspólny, to uprawnionymi do rybactwa s¹ oboje ma³¿onko-

wie niepodzielnie.

Przejdê do drugiej czêœci pytania, któr¹ nale¿y roz-

strzygn¹æ, w œlad za pogl¹dami doktryny i orzecznictwa

s¹dowego, stosuj¹c odpowiednio przepisy o wspó³w³asno-

œci, mimo ¿e dzier¿awcy wspó³w³aœcicielami nie s¹, bêd¹c

jedynie wspó³posiadaczami. Prawna konstrukcja

wspó³posiadania jest kodeksowi cywilnemu znana, a zatem

konsekwentnie: je¿eli jeden posiadacz jest uprawniony do

rybactwa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy rybac-

kiej, to je¿eli takich wspó³posiadaczy jest kilku lub kilkuna-

stu, to wszyscy oni niepodzielnie (je¿eli wspó³w³asnoœæ jest

zgodnie z art. 195 k.c. niepodzielna, to tym samym niepo-

dzielne jest wspó³posiadanie) s¹ uprawnionymi do rybac-

twa. Wspó³w³asnoœæ w rozumieniu k.c. okreœla siê mianem

wspó³w³asnoœci u³amkowej, która polega na tym, ¿e udzia³

ka¿dego wspó³w³aœciciela we wspólnym prawie jest okre-

œlony kwotowo u³amkiem. U³amek okreœla zakres upraw-

nieñ wspó³w³aœciciela w stosunkach zewnêtrznych i wew-

nêtrznych wobec innych wspó³w³aœcicieli. Jest on, jako

kategoria niematerialna, myœlowym (idealnym) noœnikiem

uprawnieñ wspó³w³aœciciela [S. Rudnicki, Komentarz do

kodeksu cywilnego. Ksiêga druga. W³asnoœæ i inne prawa

rzeczowe, Warszawa 1996, s. 188]. Przepis art. 197 k.c.

wprowadza domniemanie, ¿e udzia³y wspó³w³aœcicieli s¹

równe, takie samo domniemanie nale¿y przyj¹æ w odniesie-

niu do udzia³ów wspó³posiadaczy. Jest to domniemanie

wzruszalne, z umowy (w tym wypadku umowy lub umów

dzier¿awy) mo¿e wynikaæ, ¿e udzia³y s¹ ró¿ne. W prawie

polskim nie ma ¿adnego przepisu, który okreœla³by

powierzchniê wody, jaka powinna przypadaæ na jednego ze

wspó³posiadaczy, w tym wypadku dzier¿awców, aby

mo¿na go by³o uznaæ za uprawnionego do rybactwa. Ka¿dy

ze wspó³posiadaczy, w tym wypadku dzier¿awców, jest

uprawnionym do rybactwa niezale¿nie od wielkoœci udzia³u.

Przepisy k.c. okreœlaj¹ zasady zarz¹dzania rzecz¹

wspóln¹ stanowi¹c m.in., ¿e do rozporz¹dzania rzecz¹

wspóln¹ oraz do innych czynnoœci, które przekraczaj¹

zakres zwyk³ego zarz¹du, potrzebna jest zgoda wszystkich

wspó³w³aœcicieli (art. 199 k.c.), a do czynnoœci zwyk³ego

zarz¹du rzecz¹ wspóln¹ potrzebna jest zgoda wiêkszoœci

wspó³w³aœcicieli (art. 201 k.c.). Jeden ze wspó³w³aœcicieli

mo¿e sprawowaæ zarz¹d rzecz¹ wspóln¹ (art. 205 k.c.). Te

zasady mo¿na stosowaæ odpowiednio do wspó³posiada-

nia, ale one dotycz¹ stosunków wewnêtrznych. Nie ma

natomiast podstaw prawnych, aby za uprawnionego do

rybactwa traktowaæ jedynie reprezentanta dzier¿awców,

uprawnionymi do rybactwa s¹ wszyscy dzier¿awcy niepo-

dzielnie.

Wojciech Radecki

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

7th International Shallow Lakes Conference

(24-28.04.2011, Wuxi, Chiny)

W koñcu kwietnia 2011 roku w po³o¿onym nad trzecim,

pod wzglêdem powierzchni w Chinach, jeziorem Taihu

(powierzchnia 2250 km2, œrednia g³êbokoœæ 2 m) kilkumilio-

nowym mieœcie Wuxi odby³a siê 7. Miêdzynarodowa Konfe-

rencja poœwiêcona p³ytkim jeziorom. Organizatorami konfe-

rencji by³y Instytut Geografii i Limnologii w Nanjing, Chiñska

Akademia Nauk oraz w³adze Wuxi i prowincji Jiangsu.

Tematem i has³em tego spotkania by³a „Ochrona,

zarz¹dzanie i rekultywacja ekosystemów p³ytkich jezior

znajduj¹cych siê pod wp³ywem z³o¿onych czynników”,

a takie sformu³owanie pozwoli³o spotkaæ siê naukowcom

z ca³ego œwiata zajmuj¹cym siê ró¿n¹ problematyk¹, choæ

oczywiœcie najliczniejsi byli Chiñczycy. W tej grupie nie

zabrak³o tak¿e przedstawicieli Polski, którzy w trakcie, tej

5-dniowej konferencji, wyg³osili 5 referatów i zaprezento-

wali 5 posterów. Na tle ogólnych statystyk nie prezentowa³o

38 KOMUNIKATY RYBACKIE 1/2012



siê to mo¿e imponuj¹co, poniewa¿ ogólnie mo¿na by³o

wys³uchaæ a¿ 14 referatów plenarnych, 87 ustnych

wyst¹pieñ, zaprezentowano 116 posterów. Referaty pre-

zentowano a¿ w piêciu równoleg³ych sesjach grupuj¹cych

wyst¹pienia o rybach i zooplanktonie, roli osadów dennych

i organizmów bentosowych, planktonie i makrofitach, jako-

œci wody i rekultywacji jezior oraz czynnikach stresu

wywo³uj¹cych zmiany w p³ytkich jeziorach. Chyba jednak

nie dziwi, ¿e wœród posterów bez k³opotu mo¿na by³o natra-

fiæ na te, które przygotowane by³y przez chiñskich naukow-

ców. By³o ich bowiem 93. Podobnie nietrudno by³o

wys³uchaæ prezentacjê z jakiegoœ chiñskiego oœrodka

naukowego (37). Udzia³ „reszty” œwiata nauki w obradach

by³ jednak odczuwalnie wiêkszy ni¿ w sesji posterowej.

Referaty g³osili przedstawiciele 15 pañstw, najczêœciej

z Holandii (13).

Instytut reprezentowa³y Ma³gorzata Godlewska,

Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke i Andrzej Hutorowicz.

Wyst¹pienia pracowników Instytutu prezentowa³y g³ównie

wyniki projektu „Rozwój i walidacja metod zintegrowanej

oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na potrzeby gospo-

darowania wodami w dorzeczu”, dofinansowanego z Pol-

sko-Norweskiego Funduszu Badañ Naukowych na podsta-

wie umowy finansowej nr PNRF-220-Al-1/07. W wyst¹pie-

niach omawiano zagadnienie odpowiedzi metriksów fito-

planktonowych na zmiany stê¿enia fosforu i azotu

w p³ytkich jeziorach, znaczenie danych archiwalnych i pale-

olimnologicznych o zbiorowiskach fitoplanktonu przy oce-

nie stanu ekologicznego jezior oraz badania hydroaku-

styczne ryb i makrofitów w p³ytkich jeziorach.

W trzecim dniu konferencji organizatorzy zapropono-

wali wycieczkê, w czasie której pokazano nowoczesn¹

oczyszczalniê œcieków w Wuxi, stacjê badawcz¹ Chiñ-

skiego Centrum Badañ Ekosystemów nad jeziorem Taihu

oraz rejs po jeziorze Taihu.

Po zakoñczeniu konferencji, delegacja z IRS mia³a oka-

zjê odbycia podró¿y szybk¹ kolej¹ (jad¹c¹ z prêdkoœci¹ do

300 km/h) udaj¹c siê do Instytutu Hydrobiologii Chiñskiej

Akademii Nauk w Wuhan, gdzie w czasie specjalnej sesji

naukowej wyg³oszono trzy referaty. Ma³gorzata Godlewska

wyg³osi³a referat “Hydroakustyczne badania ryb i makrofi-

tów w Polsce”, w którym zaprezentowa³a wyniki wielolet-

nich badañ nad rozmieszczeniem i migracjami ryb oraz

struktur¹ i stopniem pokrycia przez hydrofity zanurzone dna

litoralu. Andrzej Hutorowicz przedstawi³ prezentacjê “Pale-

obiologiczne i historyczne dane o fitoplanktonie jako pod-

stawa do ustalenia warunków referencyjnych w jeziorach”,
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Fot. 1. Na dworcu w Wuxi.

Fot. 2, 3. Prezentacja wyników fykologicznych z projektu „deWE-
Lopment”.

Fot. 4. Na sali obrad plenarnych.



w której na podstawie porównania danych historycznych

i paleolimnolgicznych z Jeziora Lidzbarskiego przedstawi³

metodê umo¿liwiaj¹c¹ estymacjê wskaŸników œwiad-

cz¹cych o obfitoœci fitoplanktonu w jeziorach oraz zapre-

zentowa³ niestabilnoœæ w rozmieszczeniu

i sk³adzie gatunkowym hydrofitów zanurzonych

w czasie restauracji p³ytkiego jeziora. Z kolei

Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke mówi³a

o zagadnieniach zwi¹zanych z ocen¹ stanu eko-

logicznego na przyk³adzie jezior w zlewni rzeki

Wel. Wyst¹pienia spotka³y siê z zainteresowa-

niem i licznymi pytaniami. Delegacja IRS mia³a

równie¿ okazjê zwiedziæ pomieszczenia i spo-

tkaæ siê z pracownikami kilku zak³adów nauko-

wych. W czasie wizyty dyskutowano o mo¿liwo-

œciach prowadzenia wspólnych badañ. W efek-

cie, ju¿ po powrocie do Polski, drog¹ korespon-

dencyjn¹ zosta³o podpisane porozumienie

o wspó³pracy w dziedzinie badañ naukowych

pomiêdzy IRS a Instytutem Hydrobiologii CAS.

Andrzej Hutorowicz

Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke

Ma³gorzata Godlewska

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
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Fot. 5. Ogród chiñski przy oczyszczalni œcieków w Wuxi. Fot. 6. Rekultywowana zatoka jeziora Taihu.

Fot. 7. Na przystani przed rejsem po jeziorze Taihu. Fot. 8. Referat w Instytucie Hydrobiologii Chiñskiej Akademii Nauk
w Wuhan.

Fot. 9. Przed gmachem Instytutu Hydrobiologii Chiñskiej Akademii Nauk w Wuhan
– od lewej dr Shaowen Ye, prof. dr hab. Ma³gorzata Godlewska, prof. dr hab.
Andrzej Hutorowicz, dr Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke.



Udany debiut Pana Karpia na parkiecie Gie³dy Papierów

Wartoœciowych

Towarzystwo Promocji Ryb „Pan Karp” jako jedno

z trzech w kraju, zosta³o wyró¿nione w ogólnopolskiej edycji

konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2011”

w kategorii stowarzyszeñ. Uroczystoœæ odby³a siê 26 stycz-

nia br. w budynku Gie³dy Papierów Wartoœciowych.
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Konkurs dziêki patronatowi Ministerstwa Gospodarki,

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Gie³dy Papie-

rów Wartoœciowych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiê-

biorczoœci oraz wsparciu PKO SA, IBM, Zwi¹zku Banków

Polskich i in. od kilku lat ma bardzo du¿¹ rangê, a laureaci

uzyskuj¹ nie tylko nagrody, ale i presti¿.

Towarzystwo Promocji Ryb „Pan Karp” od kilku lat

dzia³a na rzecz polskiego rybactwa, a w szczególnoœci na

rzecz promocji ryb. Kapitu³a konkursu doceni³a nas spo-

œród 900 podmiotów z ca³ego kraju, którzy startowali w kil-

kunastu kategoriach tej rywalizacji.

Nasza dotychczasowa aktywnoœæ by³a mo¿liwa

w du¿ej mierze dziêki wspó³pracy z IRS. Dziêkuj¹c za

wszystko co by³o do tej pory, wyra¿amy nadziejê na

owocne kontakty w przysz³oœci.

Zbigniew Szczepañski

Stambu³ okiem rybaka

Istnieje tak wiele doskona³ych, dobrych i innych opisów

tego zabytkowego i nowoczesnego, dziœ piêtnastomiliono-

wego miasta, ¿e oœmielam siê doœæ bezwstydnie przedsta-

wiæ kilka obrazków dokumentuj¹cych mo¿liwoœæ tak¿e

innego spojrzenia na Stambu³. To ¿e bêdzie ono dotyczyæ

ryb jest zrozumia³e, bowiem miasto le¿y nad morzem Mar-

mara, Bosforem i otacza zatokê Z³oty Róg.

Ryby ³owi¹ wêdkarze z ³ódek (¿y³k¹ bez wêdziska),

z mostów i rzadziej z brzegów. Szczególnie oblê¿ony jest

most Galata (fot. 1) ³¹cz¹cy dwa brzegi Z³otego Rogu. W tle

meczet Sulejmana Wspania³ego. Z³owione ryby (sardele)

s¹ sprzedawane na miejscu (fot. 2). Przemys³owe po³owy

s¹ dokonywane przez niewielkie sejnery. Tu¿ obok portu

rybackiego jest targ rybny i restauracje. Najpowszechniej

sprzedawanymi gatunkami s¹ sparusy i labraksy (fot. 3)

z morskich hodowli sadzowych oraz pstr¹gi têczowe, pela-

midy, krewetki i inne dary morza (fot. 4). Miejscem handlu
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rybami i nie tylko jest tak¿e Bazar Korzenny, gdzie oprócz

du¿ego wyboru kawioru (fot. 5) mo¿na kupiæ rybki ozdobne

(fot. 6), a nawet pijawki (fot. 7).

Ryby równie¿ maj¹ swoje miejsce w historii Konstanty-

nopola, bowiem zasiedli³y wspania³¹ podziemn¹ cysternê

zbudowan¹ przez cesarza Justyniana w VI wieku,

o powierzchni prawie 1 ha i pojemnoœci 100000 m3. Aktual-

nie s¹ to t³uste karpie i ozdobne karasie, których fotografie

zrobione w pó³mroku nie nadaj¹ siê do publikacji.

Krzysztof Goryczko
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„WYLÊGARNIA 2012”
13-14 wrzeœnia 2012 r.

Temat przewodni: „Wylêgarnictwo organizmów wodnych

– osi¹gniêcia, wyzwania i perspektywy”

Organizatorzy:

� Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. St. Sakowicza

w Olsztynie:

� Zak³ad Akwakultury

� Zak³ad Hodowli Ryb Jesiotrowatych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problema-

tyk¹ szeroko rozumianego wylêgarnictwa organizmów wod-

nych i akwakultury na kolejn¹, coroczn¹ konferencjê

„WYLÊGARNIA”. Tegoroczne spotkanie „Wylêgarnia 2012”

planujemy zorganizowaæ w dniach 13-14 wrzeœnia 2012 r.

Konferencja odbêdzie siê w powiecie s³upskim (woj. pomor-

skie). O dok³adnym miejscu poinformujemy Pañstwa po roz-

strzygniêciu procedury przetargowej na œwiadczenie us³ugi

hotelarsko-gastronomicznej. Zorganizowanie konferencji

jest jednym z elementów realizacji kolejnego, ju¿ III etapu

operacji/projektu zatytu³owanego: „Upowszechnianie naj-

nowszej wiedzy oraz propagowanie wspó³pracy miêdzy

przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego

w zakresie wylêgarnictwa i podchowu organizmów wod-

nych” (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).

Tym razem temat przewodni konferencji bêdzie doty-

czy³ najnowszych osi¹gniêæ w wylêgarnictwie organizmów

wodnych. Zamierzamy przybli¿yæ zagadnienia dotycz¹ce:

jakoœci tarlaków, jakoœci gamet, procedur œrodowiskowej

i hormonalnej stymulacji rozrodu, metod odklejania i inku-

bacji ikry, profilaktyki i bioasekuracji w wylêgarnictwie.

Swoje miejsce mog¹ znaleŸæ tematy dotycz¹ce szerzej

rozumianej problematyki wylêgarniczo-podchowalniczej.

Mile widziane bêd¹ np. doniesienia dotycz¹ce podchowu

najm³odszych stadiów rozwojowych organizmów wodnych.

Wzorem lat uprzednich przewidujemy zorganizowanie

3 sesji referatowych i jednej plakatowej. Czas ka¿dego refe-

ratu nie mo¿e przekraczaæ 20 minut (razem z dyskusj¹).

Prosimy o zg³aszanie tytu³ów proponowanych doniesieñ

z zaznaczeniem preferowanej formy ich prezentacji (referat

lub poster). Informacje te prosimy przesy³aæ do koñca

marca 2012 r. drog¹ elektroniczn¹ na adres: agata-

kow@infish.com.pl. Organizatorzy rezerwuj¹ sobie

prawo wyboru doniesieñ. Preferowane bêd¹ doniesienia

o stricte aplikacyjnym charakterze.

Autorzy s¹ proszeni o przes³anie tekstów swoich prac

w formie elektronicznej (Word) w nieprzekraczalnym termi-

nie do koñca kwietnia 2012 r., na adres:

zakes@infish.com.pl. Maszynopisy, podobnie jak w latach

poprzednich, 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 opraco-

wanie 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 auto-

rowi.

Rejestracjê uczestników konferencji planujemy roz-

pocz¹æ w œrodê 12 wrzeœnia br. od godz. 15.00. Nasze spo-

tkanie zakoñczymy w pi¹tek 14 wrzeœnia po obiedzie. Dal-

sze, bardziej szczegó³owe informacje o konferencji bêdzie

mo¿na znaleŸæ w kolejnych numerach Komunikatów Rybac-

kich, a tak¿e na stronie internetowej projektu: www.wylegar-

nia.infish.com.pl. Link do tej strony znajduje siê te¿ na stronie

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

e-mail: zakes@infish.com.pl

Unia Europejska

Europejski

Fundusz

Rybacki


