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USTAWA 

% dnia 18 kwietnia 19115 r • 

., Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. 

W trosce a · łzach.awanie i przywrócenie do dawnej 
świetności architektonicznych zespołów zabytkowych 
Krakowa, stanowiących spuścizn~ ria-rodową w dziedzinie 
dóbr kulfury, oraz wychodząc naprzeciw społecznym 
inicjatywom gromadzenia na ten cel środków, stallowi 
się, co następuje' , ' 

Art. 1 .. Tworzy się Narodowy Fundusz Rewaloryzacji 
Zabytk.ów Krakowa, zwany. dalej "Funduszem". 

Art. 2. Dochodami Funduszu są: 

1) da rowizny, dobrowolne wpłaty oraz zapisy osób 
fizycznych i prawnych; a także środki przekazane 
pl zez funda c je, 

2) wpłaty z organizowanych na rzec~ Funduszu zbióreK 
. publicznych i imprez, ./ 

3) wpływy ze zwrotu kosztów robót wykonanych ze 
środków Funduszu w obiektach zabytkowych na pod
stawie przepisów o ochliOnie dóbr kultury . i o mu
zeach.\ a także przepisów o ~emontach i odbudowie 
oraz wykańczaniu i nadbudowie budynków. "-

4) dotacje celowe z budżetu centralnego, 
5) środki przekazane z Centralnego Funduszu " Rozwoju 

Kultury, 
6) inne dochody ustalone . przez Radę Ministrów. 

Art 3. Środki Funduszu prżeznacza si~ na finanso
wanieujętych w planach społeczno-gospodarczych Iłliasta 

Krakowa przedsięwzięć związanych z realizacją progra
mów rewaloryza~ji zespołów zabytkowych miasta Kra· 
kowa. . 

Art 4. Srodki Funduszu nie wykorzystane w danym 
loku kalendarzowym przechodzą na rok . następny:. 

Art. 5. 1. $r~dkami Funduszu dysponuje Społeczny. 
Komitet Odnowy 'Zabytków Krakowa. 

2. W skład Społecznego Komitetu Odnowy Zabyt
ków Krakowa wchodzą : przewodniczący, zast co; pcy prz ... · 
wodniczącego, członkowie i sekretarz , Komitetu, powoły" 
wani przez Radę Państwa. . 

3 Komitet działa na podstawie uchwalonego pr~e. 

siebie regulaminu. 
4. Obsługę orga_nizacyjną Komitetu sprawu je Biur~ 

Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. 
fińansowane z budżetu centralnego, w części · d otyczącej 

Kancelarii Rady Państwa, obsługę fmansową zaś zapew
nia P'rezydel1t Miasta KraKowa poprzez wyznaczoną jed
nostkę organizacyjną . 

5. 'Organizację i zakres działania Biura Społecznego 
Komitetu UdROWy Zabytków , Krakowa określa regula
min tego Biura. nadany przez 'Komitet, zakres zaś i tryb 
obsługi finansowej Fun,juszu ustala Prezyd e,IH tvfiasta 
Krakllwa. za zgodą przewodniczącego Komitetu. 

Art 6. Rad'a Ministrów określa prełerencJe w za
kresie zaopatrzenia materia/owego oraz inne o charakte
rze ekonomicznym dla przedsiębiorstw i inn ych . jed
nostek organizacyjnych realizujących zadani.i 'Z' .... iązane 

:z: rewaloryzacją zabytkQw Krakowa. 

Art. 7. W .sprawach nie unormowanych w niniejszej 
ustawie 'st-osuje ' się wydane na podstawie Prawd budże
towe~o przepisy o gospodarowaniu funduszami cel()~ymL 

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie Z dnicm I lipca 
1985 r. 
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Przewodniczący Rady Państwa: H. jahlońskl 
Sekretarz Rady Pań s twa: J. SZyn/unek 

USTAWA 

z dnia 18 kwietnia 1985 r. 

'0 rybactwie 6ródlądowym. 

Art. 1. 1: Ustawa reguluje warunki chowu. hodowlf 
połowu ryb'w powierzchniowych wodach śródlądowych. 

zwanych dalej "wodami", oraz amatorski polów ryb 
I ochronę ' rybactwa w tych wodach. 

2. Za chów ryb uważa się działania zmierzające do 
utrzymywania i zwiększania produkcji ryb. a za hodowlę 
- chówpo!ączony z doborem i selekcją. w celu zacho
wania i poprawienia wartości użytkowej ryb. 

3. Za amatorski po/ów ryb uważa się pozyskiwanie 
Ich wędką lub kuszą . 

"-
4. Puepisy ustdWy me nai USZilJą poslaDowlen umów 

międzynaro.dowych dot yczącyeh Q ()C: oon a rki rvhAckiej vi 
wod(!ch granicwych, 

. Art. 2. 1. Przepisy \ustawy stosuje się octpc·wiednió 
do warun,ków (chowu. hodc,wli oraz połowu raków i mino
gów, z tym że rak błotny i ra.k .szldchetny nie mogą być 
przedmiotem amatorskiego połowu. 

2. Minister Roloi~twa i Gospodarki Zywnosciowej' Wj 

porozumieniu z Minisl'iem -:- Kierownikie'm Urzęciu Ochr()ooi 
py SrodpvJiska i Gosponarki Wodnej. w dro'dze fl)zporz~
dzenia. może okre~lać warunki chowu. hodowli i połowu 
innych organizmów źYJących w wnrl7ie. do których ,to-
suJe SH~ odpowiednio przeptsy ustdWY. 



.,;---:--------------r---------,--------- ----' ------

Dziennik Ustaw Nr 21 - 231 POl. 9l 
--------~----------~:~~--~----~----~--------~ 

Art. 3. ' Na wprpwadzanie do wód gatunków ryb, 
które w Polsce nie występują, jest wymagane zezwolenie 
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej, wydane 
w porozumieniu z Ministrem Lesnictwa , i , Przemysłu 
Drzewnego oraz Ministrem Kierownikiem Urzędu' 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ipo zasięg
nię ci u opińii Państwowej Rady Ochrony Przyrody. 

. Art. 4. Do chowu, hodowli i połowił ryb jest upraw
niony posiadacz gruntów pod wodami stojącymi. a na· 
wodach płyJlących -'" ~en, kto otrzymał pozwolenie wod
nopr<.lwne na ,szczególne korżystanie z wód do celów ry
b~ckkh, zwani dalej "uprawnionymi do rybactwa". 

Art. 5. Osoba dokonująca połowu ryb na rzecz 
uprawnionego do rybactwa jest obowiązana posiadać jego 
upoważnienie. 

Art. 6. I. Upra wniony do rybactwa jest obowiązany 
prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką. 

2. RacjunaJna gospodarka rybacka polega na pełn ym 

wykorzystańiu możliwości produkcyjnych wód zgodnie i 
istniejącymi warunkami przyrodniczymi, ' jak r6wnież sta
nem , wiedzy te<;hnicwej , i technologicznej. 

3, W razie niewykonywania obowiązku, o którym 
mowa w ust. 1, a zwłaszcza gdy uprawniony 'do rybactwa 
osiąga w okresie trzech kolejnych ICl t wyniki niższe o 1/. 
od przeciętnych uzyskiwanych w podQbnych warunkach 

, przez innych uprawnłonych, teręnowy organ administracji 
państwowej o właściwości szczególnej stopnia woje
wódzkiego m.oże stosować 'środki przewidziane w prze
pisach ' o postępowcwiu egzekucyjnym w administracji. 

4. Terenowy organ administracj i państwowej o wla-. 
ściwości szczególnej stopr.ia wojewódzkiego w wyjątko
wo uZ<lsadnionych wypadkach, a zwłaszcza w razie za
nieczyszczenia wód uniemcżliwiającego chów lub hodowlę 
ry b a lbo masowego wy5tą pienia chorób r yp , może zwol
ni c ocl obowiązku, o którym mowa w ust. L lub uznać 
zbiornik wodny za ńieprzydatny do prowadzenia rac]o
nalnej gospodar~i rybac kiej na czas okreś lony. 

Art. 7. 1. Amatorski połów ryb może uprawiać OSOb4 
posiada jąca dokument uprawniający'do takiego połowu, 

zwany dalej "kartą wędkarską" lub ,~kartą iowiectwa 
pqd wodnego", a jeżeli połów ryb odbywa się . w wodach 
up'rawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego 
zezwolenie. ' 

2. Z obowiązku pOSiadania karty wędkarskiej 54' 
,, 7.wolnione osoby, do 'lat 16, z tym że mogą one uprawiać 

amatorski połów ryb wyłącznie pod . opieką osoby posia
dającej taką kartę. ' 

3. Z obowiązku posiadania ka rty w'ędkarskiej lu!), 
karty łowiectwa podwodnego są zwolnione osoby upra
w.iające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej 
do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od . niej 
zezwolenie ,na ich połów w tych w,odach .. . 

4. Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodne
go wydaje społeczna organizacja amatorskiego połowu 
ryb po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu w 
zakresie ochrony i połowu ryb; z obowią.zku skład a nia 

egzaminu są zwolnione- osoby posiadające średnie lub 
, . wyższe wykształcenie w zakresie rybactwa . śródlądoweg'o. 

5. Społeczna organizacja ami1torskiego połowu ryb 
za przeprowadzenie eglaminu, o którym mowĆł w 'ust. 4, 

. i wydanie karty wędkalskiej lub karty łowiectwa pod-

wodnego pobiera opłaty w wysokości ustalonej w prze
pisach wydanych na \ podstawie art. 21. 

6. .Uprawniony do rybactwa za wyciane 'zezwolenie 
na upra~'ianie- amatorskiego połowu ryb moze pOhi", r at 
opłatę w wysokości Przez siebie ustalonej. 

Art. 8. I. -- Zabrania się połowu ryb: 
l) w wypadkach określonych przepisami -- o ochronie 

przyrody, 

2) o wymiarach . ochronnych, 
3) w okresie ochronnym, 
4) w odległości mniejszej niż 200 m od budowli i urz.,,· 

dzeńhydrotechnicznych, 

5) sieciami innymi niż określone w przepisach w y(1a-
nych na podstawie art. 21, -

6) n\lrzędzi ami elektryczn ymi nie odpowiadającymi obo
wiązującym normoll~ , 

7) , środkami trującymi i odurzającymi. 
8) narzędziami kaleczącymi. z wyjątkiem sznurów ha· 

- kowych, -- pęczków hakowych, haczyka wędki i har· 
puna kuszy, 

9) m<:lteriałami wybuchowymi, 
10) przez ich głuszenie. 

11) przy pomocy przynęty holowanej za obiektem , pły

nącym, 

12) wędką: 

al w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawio
nych w wodzie narzędzi połowowych uprawnio-
nego do rybactwa, --

b) w odległości mniejszej niż 75 m od znaku ozna
czającego dokonywanie podwodnego połowu ryb ' 
kuszą , , . 

c) przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w spo-' 
sób ciągły, z, wyjątkiem łowienia ryb pod ' lod em, 

13) kuszą: 

al ryb łososiowatych, 
b) na szlaku żeglownym, ~ . 
c) ,od, dnia 15 października do dnia 15 ma-ja. 
d) przy użyciu specjalnych aparatów do oddychania 

w wodzie, ' 
e) w odległości mniejszej -- niż 75 m od innyc h os6b 

oraz ustawionych w wodzie narzędzJ' połowowych. 

i Zabrania się pozyskiwania ikry ryb, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2 3, oraz niszczenia ikry złożonet na. 
tarliskach. 

Art.9. I. Ryby złowione z naruszeniem przepisu 
, art. 8 ust. 1 pkt 1--':3, jeżeli są żywe, niezwłocznie wy

puszcza się do tege sa~go łowiska , z zachowd!"jem 
niezbędnej staranności. 

' 2. Jeżeli podczas jednego połowu masa ryb, wymie
nionych w art. 8 ust. 1 pkt 2, przekroczy 1 00/0 w razie 
użycia narzędzia ciągni'ónego, a 56 / 0 w razie użycia na
rzędzia sta\\7nego - niezwlócznie WypUSf.lCZa się wszyst
kie ryby do te,go samego łowiska, z zachowaniem nie
zbędnej staranności. 

Art ' 10. I. Zabrania się przechowywania, przetwór- ' 
stwa, przewożenia i wprowadzania do obrotu ikry' i ryb 
złOWIonych z naruszeniem przepisów a rt. 8 i 9. 

2 Osoha fizyczn a l u.b prawna wplowadzająca ryhy 
do obrotu jest Obowiązana posi Adać dokument stwier dza
jący ich poc hodzen ie . 

Art. II., Zabrania się poło~u ryb i raków plze~ w y
ciąganie ich z nor oraz naruszaniu nor. 

/ 
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Art . .12. 1. "Vody płynące. stanowiące własność pall
stwa, przydatne do chowu lub hodowli ryb dzieli się na/, 
obwody rybackie. 

2. Na prowadzenie rybactwa w obwodzie ,może być 
wydane pozwolenie wodnoprawne tylko jednej oSllbie 
fizycżnej lub praw!,\ej. 

. Art. 13. 1. Na wodach o warunkach biologicznych 
i hydrotechnicznych szczególnie przydatny,ch do prowa
dzenia chowu lub hodowli ryb mogą być ustanawiane 
obręby hodowlane, w ramach obwodu rybackiego .lub 
poza. nim. 

2. Wstęp do obrębu hodc.wlanego w"maga uzgod
nienia z uprawnionym do rybactwa. 

3.W obrębie hodowlćmym nie obowiązują ' uprawnio
~ nego do rybactwa zakazy, o których mowa wart. 8 ust. 1 
pkt 2-7 i ust. 2. " -

Art. 14. ' L W ramach .obwodu rybackiego, w wo
dach, w których znajdują się miejsca 5ta.lego tarła oraz 
lOZWOjU narybku gromadnego zimowania i przepływu 

ryb, mogą być ustanaw{ane obręby ochronne. 

2. W obrębach ochronnych zabrania {'ię połowu oraz 
czynności szkodliwych dla ryb, a w szczególności naru
szania urządzeń tarliskowych, dna zbiornika i roślinności 

wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządza~ 

nia kąpielisk. 

Art. 15. 1. Obwody rybackie, obręby hodowlane 
I obręby ochronne ustanawla terenowy organ admini
stracji państwowej o właściwoŚci ogólnej stopnia woje
wódzkiego. 

'2. Zarzlłdzimia o ustanowieniu obwodów rybackich, 
obrębów hodowlanych i obn:bów ochronnych podlegają 

ogłoszeniu we właściwym wojewódzkim dzienniku urzę

dowym. 

Art. 16; Uprawniony do rybactwa jest obowiązany 

oznakować o>bręby hodowlane i ochronne. 

Art. 17. 1. W szczególnie uzasadnionych wypad
kacht a zwłaszcza do celów zarybieniowych. hodowli, 
ochrony zdrowia ryb oraz docelów naukowo-badawcżych, 
terenowy organ administracji państwowej o właściwości 

szczególnej stopnia wojewódzkiego może zezwalać na 
, odstępstwo od zakazów, O których mowa wart. 8 ust. 1 
pkt 2-7 i ust. 2 oraz wart. 10 ust. l, a także na do" 
konywanie połowu ryb w obrębach ochronnych. 

2. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w wy· 
padkach, o których mowa w ust. I, może zezwalać na; . 
odstępstwo od zakazu. o którym mowa wart. 8 ust. 1 
pkt 1. 

Art. 18. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządze
. nia. okreił. właśclwoM' terenowych organów admini
.tracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia woje
wódzkiego 1J dziedzinie rybactwa na rzekach, którymi 

'przebiega granica województw. 

21'-- W odniesieniu do wód jezior I innych zbiorni
ków wodnych, przez które przebiega granica woje
wództw. w dziedzinie rybactwa jest właściwy terenowy 
organ administracji państwowej o właściwości ogólnej 
Itopnia . wojewódzkiego tegó województwa, na którego 
t.renłe miJduje się większa część powierzchni wody. W 
bmych wypadkach, Yi stos'unku do: takich wód, właści· 

. wość w dziedzinie rybactwll ustalają. w drodze porozu
mienia. zaInteresowane terenowe organy aJministracjl 
pabtwoweJ o własciwoścl ogólnej stopnia woję
:w6clzkiego. 

Art. '19. I. W wypadku wystąpienia wody poza linią ' 
brzegu, zabrania się czynienia przeszkód w jej oqpływie. 

2, Uprawniony' d:o rybactwa może wejść na zalany 
grunt w celu połowu ryb. Posiadaczowi gruntu zalatlego 
wodą przys}uguje odszkodowanie za szkody związane ,s 
wejściem na jego 'grunt i połowem ryb. 

3. Ryby nie wyłowione w ciągu miesiąca od zalania 
gruntu stanowią .~pożytki. do których pobierania jest 
.uprawntony posiadacz gruntu. 

Art. 20. , 1. Sieć rybacką może posiadać wy.łączni8 
uprawniony do ryba.ctwa. 

2.- Sprzęt pływający służący do połowu ryb po(jjega 
obowiązkowi oznakowania i rejestracji. 

3, Rejestrację sprzętu, o którym mowa w ust. 2, pro
wadzi terenowy organ administracji państwowej o właści
wości szczególnej .stopnia wojewódzkie!fo. · 

Art. 21. Minister Rolnictwa i Gospodarki Zywnościo
we) wporo'wmieniu z Ministrem - Kierownikiem Urzę
du Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w drodze 
rozponądzenia, określa: 

1) szczegółowe warunki uprawiania' amatorskiego po
łowu ryb, 

2) organizację społeczną uprawnioną do przeprowadza
niaegzaminów w Zakresie ochrony i połowu ryb. 
wydawania kart wędkarskich oraz kart łowiectwa 
podwodnego. 

3) wysokość opłat pobieranych za czynności wymie
nione w pkt 2, 

4) szczegółąwe warunki ochrony i połowu ryb, nd!zę

dzia połowowe, zasady ustanawiania obwodów ry
backich, obrębów hodowlanych i ochronnych, ozna
kowania obrębów i sprzętu pływającego . slużącego 
do połowu ryb oraz rejestracji tego sprzętu, 

Art. 22. L Tworzy się Państwową Straż Rybacką. 

2. Zadaniem Panstwowej Straży Rybackiej jest kon-
trola przestrzegania u ~~ tawy oraz przepisów wydanych nd 
jej podstawie . . 

3. Państwowa Straż Rybacka podlega terenowym 
organom administracji państwow e j 9 właściwości ogólnej 
stopnia wojewódzkiego, 

4. Strażnicy Państwowej Straży Rybackiej są pra-- · 
cownikamiurzędów wojewódzkich oruz urzędów mi ast: 
stołecznego Warszawy. Krakowa i Łodzi. 

5. Minister Rolnictwa r Gos podarki Zywnościuwej, 
w porozumieniu z Ministrami Administracji i GospodarKi 
Przestrzennej oraz Spraw Wewnętrznych, okre ś la zasady, 
którym mają odpowiadać regulaminy Panstwowej Straży 
Rybackiej. Regulaminy Pdllstwowej Straży Rybackief 
uchwalają wojewódzkie rady narodowe . 

Art. 23. 1. W czasie wykonywania czynności służ

bowych strażnik Państwowej Straży RybackiEj jest upraw-
niony do: ' 

1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu 

ryb - osób dokonujących połowu, 
2) kontroli ilości, masy i gatunków odłowionych ry.b; 

orazpr'ledmiotów służących do ich połowu. 
3) zabezpieczania porzuconych ryb i przedmiotów. słu

żących do ich połowu w wypadkach niemożnoścI 

ustalenia ,ich posiadacza, 
4) żądania wyjaśnień J wykonywania. czynności niezbęd

nych do przeprowadzania ' kontroli. a w wypadku 
uzasadnionego podejrzenia naruszenia ustawy lub 
przepisów wydanych r;a jej podstawie: 
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ał zatrzymyw,an ia za .pokwitowaniem dokumentów. 
o których mowa w pkt l. z tym że dokumenty 
te wraz z wnioskiem o ukaranie przekazuje się; 

w terminie 7 dni właściwemu kolegium . do spraw 
wykroczeń, 

b) odebrania za pokwitowaniem ryb i pn;eomiot ów 
. służących do ich połowu, z tym że ryby należy 

p'fzek.azać za .pokwitowaniem uprawnionemu d(~ 

rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć, 

c) sprawdzania pomieszczeń i środków transporto
wych w miejscach dokonywanego . połowu, 

dl doprowadf enia do najbl. iższego urzędu spraw we
wnE~trznych albo komisariatu lub P?sterunku Mi
licji Obywatelskiej osób, w stosunku do których 
zdchodzi llZdsadniona potrzeba pod jęci a dalszych 
czynności wy j asniiljących, 

5) występowania w cha rak te rze oskarżyciela publiczne
gó przedkolegil1~ clo spIa w wykroczel1. 

2. W cZilsie wykonywa nia czynnoscl służbowych 

strażnik Pallstwowej Straży Rybackiej ma prawo nosienia 
służbowej bron i palne j krótkiej, zwanej dalej "bronią 

palną"; i r E~cznego miotacza gazu oraz Jest obowiązany 

do noszenia lllunclur u i oznaki Pailstwowej Straży Ry 
backiej. 

3. W razie naruszenia lub zagrożenia narus'wnia 
ust<lwy OfilZ przepisów wydapYGh na jej podstawie, straż· 
nik Państwowej St raży Rybackie j,.' w celu zmuszenia do 
podporządkowania s ię jego poleceniom, ma prawo za.sto
aować środki przymusu bezpośredniego polegające na 
użyciu sily fizycznej, psa służbowego lub ręcznego mio- . 
ta.cza g <IZ Ll. 

... Jeżeli zastosowanie środków przymusu bezpo. 
tredniego okaże się niewysta-rczające, strażn,ik . Pań.stwo

wej Straży Rybackiej ma prawo utycia broni Piłlnej - w 
DdstępUjącycQ wypadkach : 

t) w celu odparcia be~pośredniego, bezprawnego Ziima
chu na życie jego lub innej osoby, 

2} przeciwko osobie, która usiłuje przemoc4 odebrać 
mu broń, 

J). przeciwko oso bie, która \Veżwana do .natychmiasto. 
wego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego 
narzęd;zi a nie zastosuje się do tego wezwanią, _ a jeJ 
uch owanie wskazuje na bezpośredni zamiar ich my
cia przeciwko stra7nikowi lub innej osobie. 

5 . . Użycie broni palnej powinno następować w sposób 
'Wyrządzający możliwie ' najmniejsz", szkodę Qsobie, prze
ciwko której użyto broni. i nie może zmierzać do pozba 
wienia jej życia, a także narażać na niebezpieczeń'stwo 
utraty tycia lub zd rowia innych osób. 

i. Srodków p rzymusu bezpośredniego oraz. broni pal
. Ilej' nie używa się wobec kobieto widocznej ci~ży, ludzi 
w podeszłym wieku.(dzieci do lat 13 i osób ułomnych 

• widoczn ym kalectwie. 

7. Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu 
• 'Ministrem Rolnictwa i Gospodarki 2ywnoiciowej, w -' 
4Todze rozporządzenia. określa izc'żegółowe warunki uży
Cia" siły fiz yc;mej, psa slużbowego, ręczneg.o 'miotacza 
,.-z;u oraz broni palnej prze"L strażnikowo Państwowf'j 
Straży Rybackiej . . 

3. MirtisterRolnirtwa. i Gospodarki Zywnościowej, 
W· porozumieniu ~ Ministrem Spnłw . Wewnętrznych, okre'
lł, ziłsady. przydziału, przechowyw.~i";i ewideucjono-

wania broni Pdlnej 
gazu. 

amunicji ora z ręcznych miotaczy 

, Art. 24. t. Wojewódzkie rady narodowe mogą uiwo
rzyć Spolcczną St r aż Rybacką albo wyrazić zgodę na 
utworzen ie Społecznej Straży Ry backie j przez zaintere
sowane orgmizacje społeczne lu b uprawnionych do ry,-
bactwa. . 

2. Zadaniem Społecznej Straż'Y Rybackiej ' jest współ· 
działanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontro
li przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej 
podstawie. . . 

" 3. Społeczna Straż Rybacka podlega terenowym orga-
nom administracji pa rlstwowej o wlaściwości ogól nej 
stopnia wojewódzkiego. 

4. Stra7nikiem Społecznej Straży Rybackiej m u,:", lJyć 

osoba posiadająca ' kwalifikacj.e strażnika Pans tw ow eJ 
Straży RybackieJ. 

·S. Minister Rolnictwa i Gospodarki 2ywnosciowej, . 
w porozumieniu z Ministrami Administracji i Gospodarki 
Przestrzennej oraz Spraw Wewnętrznych, określa 'ldsady, 
którym mają odpowiadać regulaminy Społecznej Strazy 
Rybackiej. Regulaminy Społ.ecznej Straży Rv backiej 
ucll\~a laj'l wojewódzkie rady narodpwe. 

Art. 25. 1. 'Strażnikowi Społecznej Straży R ybackiej 
przysługują uprawnienia, o których mowa wart. 23 ust. 1 
pkt 1-3 i 4 lit. b). . 

2. Stra żnik Społecznej Straży Rybackiej podczas i W. 
związku z . wykonywiUliem czynnoścf, o których mowa 
.w art. 23 ust. l pkt 1-3 i .. lit. b): 

)) korzysta z ' ochrony prawnej przyshiguj~cej funkcjo
nuiuszom publicznym, 

2) jest obowiązany ' nosić oznakę Społecznej Straży Ry
backiej ora% na żądanie okazywać legitymację wy~ 
stawion4 przez terenowy o rgan administracji państwo
wej o właśc1woścl ogólnej stopnia wojewódzkiego. 

Art. 26. L Rad~ Ministrów. w drodże rozporządzenia, 
określa prawa I obowilłzki . pracownicze. I.a~dy wyna
gradzania, wzory oznak i umundurowania strażników 

Państwowej Straży Rybackiej, ąrClZ wzór omaki i legity
macji strażnika Społecznej Straży Rybackiej. 

2. Minister Rolnictwa i Gospoda rk.i 2ywnościowej, 
w porozumieniu z Ministrami Administracji t Gospodarki 
Przestrzennej oraz Spraw WewnętrznYCh. określa zasady 
współpracy Państwowej Straży Ryb'dckiej z. Społeczni\ 
Strażą Rybacką. . 

Art. 27. 1. Kto: 
1) poławia ryby, raki l minogi. nie będąc uprawnionym 

do rybactwa. (art. 4),' 

2) dokonuje połowu ryb, raków i ,minogów bea: upo
ważnienia, o którym mowa wart_ 5, 

3) .dolwnuje amatorskiego połowu rybi .iDogówbea 
- dokumentów lub zezwolenia, o których !IłOwa wart. "I 

ust. 1. up.rawnia-jących do takie~o połowu, 

. ") ·narusza zakazy określone waTt. 8, 10 ust. 1 orn 
wart. t t, art. l4 ust. 2 i art. 19 ust. I, 

5) naru~za ' przepisy art. 2, 3, 9, -tO ust. 2 oraz art 13 
ust. 2, art. 16 i 20 IIsL I i 2, 

6) narusza oznilkowania .obrębów hodowLanych i ochron
nycb (art. \6 t 2\ pkt 4) bądź, .nie będ4C do te90 
uprawJ'liony.ulńiesz~'Lci takie oznakowania 

podlega karze aresztu lub og raniczeni~wo!ności .. łbo 
grzywny. 

• 
\ 
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2. W razie ukarania za wykroczenia wymienione 
w ust. 1 orzeka się: 

l) nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego ' uprawnionego, 
do rybactwa, w wysokości pięciokrotn,ej warld5ci 
przywłaszczonych ryb, raków i minogów, ' 

2) przepadek narzędzi lub innych przedmiotó,w, które 
służyły lub były przeznacz0ne do popełnienia wyk.ro
czenia, a także ; przedmiotów pochodzącyCh bezpo-, 
średnio lub posrednio z wykroczenia, 

3) zakaz amatorskiego połowu ryb i minogów na okres 
od 3 miesięcy do roku. 

3. W wypadku orzeczenia kary dodatkowej, o której 
mqwa w ust. 2 pkt 3, orz,eka się o cofnięciu karty węd
karsk.iej lub karty łQ,wiectwa pod wodnego. 

Art. 28. Wydane - na podstawie dotychCzdsowych 
przepisów karty wlidkarsKie zachowuJą' wdzno$ć do dnia 
31 grudnia 1987 r. Osoby posiadające te. kdrty, przy ich 
wymianie w terminie określonym w.zdaniu poprzednim 
na karty wymagane według plzepisów tej ustawy, są 

zwolnione z obowiązku składania egzaminu, o którym 
mowa W· art. 7 ust. 4., 

i 

Art. 29. Traci moc ustawa z dnia 7 marca 1932 r. 
o rybołówstwie (Oz. U. Nr 35,poz, 35f, z 1934 1'. Nr 110, 
poz. H76, z 1.951 r. Nr 14, poz. 110 i z 1%1 1'. Nr 5, pOl.. 33). 

Art. 30. Ustawa wch'udzi w życie ' ~ dnieln l ' lipc".ł 
1985 r. 

, Przewodniczący Rady Panstwa: H. Jabło/!ski 

Sekretdfz Rady Panstwa: J. Szym(weli 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MTNISTRÓW 

z dllia 25 marca 1985r. 

w .prawle szczegółowego zakreSU i trybu działania Ko miletu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego 
przy Radzie ,...1inlstrów, jego Prezydium oraz Przewodniczącego Koinitetu. 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. 
o utworzeniu Komitetu do Spraw N auki i Postępu Tech
nicznego przy Radzie Ministrów oraz Urzędu Postępu 

Nau~owo-Technic"znego i Wdrożeri (Dz. U. Nr 55, poz. 280) 
, %arządza się; ' co następuje: 

§ 1. Do szczegółowego zak resu działania Komitetu 
do Spraw Nauki i Postępu ' Technicznego_ przy Radzie Mi
nistró~, zwanego dalej !,Komitetem", należy : 

1)' przygotowywanie we współdziałaniu z ' właściwymi 
orgąnami i organizacjami oraz przedstawianie Radzie 
M.inistrów podstawow~ch założeń polityki ' naukowo
-techniczne j, 

2) ustalanie glównych kierunków i zakresu badali riau
kowych.- służących bezpośrednio gospodarce narodo. 
wej, 'oraz postępu naukowo-technicznego w powiąza

ni u z celami społeczno-gospodarczego rozwoju kI aju, 
określonymi w planach perspektywicznych, w naro
dowych planach społeczno-gospodarczych oraz ' w cen
tralnych planach rocznych, 

3) inicjowanie i opiniowanie kie runków i zakresu badań 
podstawowych o '' istątnym żnaczeniu dla postępu 

, naukowo-technicznego, 

4) określanie zasad tworzenia i znoszenia centralnych 
programów badawczo-rozwojowych o podst<łwowym , 

znaczeniu dla spoleq:no-gospodarczego rozwoju kraju 
oraz opiniowanie kandydatów na wiodących koordy,-
natorów realizacji t ych programów, ' 

5) opiniowanie projektów najważniejszych zadań w za
kresie (07.woju nauki i techniki. wyszczególniony"h 
w na,rodowym , planie , społeczno-gospodarczym i cen
tralnym plan'ie roczn ym, w ~zcz~qól,no5c i: 

a) programów badawczo-rozwojowych ' o podstawo-

• 

wym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego roz
woju kraju, 

b) zamówień rządowych na realizację szczególnie 
ważnych zadań w zakresie fOZ ,WOjU' nauki' 'i t'ech
niki. 

, 6) optnlowanie ważniejszych założeń iń\yestycyjnych 
związanych ·z ' rozwójem ' nauki i postępem ' nalikówo

. -technicznym oraz współdziałanie w programowaniu 
inwestycji związanych bezpośrednio z wykorzysta
niem osiągnięć nauki" i techniki, 

7) dokonywanie ocen i wyznaczanie kierunków ' rozwoju 
bazy materialnej zaplecza badawczo-rozwojowego, 

8) , inicjowanie i opiniowanie zasad finansowania rozwo
ju nauki i postępu naukowo-techni.cznego, a w szcze~ , 
gólności prac badawczo-rozwojowych i wdrożeli, ' 

9) inicjowanie ' opracowywąnia l''' opini0wanie stosowa
nia .. instrumentów systemowych, w szczególności: 

ekonomiczno-finansowych, planistycznych i organi-z<~

cy jnycfr. zmierza jących do opt ymalizac.ji wyboru 
i. podnoszenia efektywności prac badawczo-rozw.ojo
wych .ol az ,do t;łatwiania ' \~dralaOla i upowszechnia
n'ia wyników tych prac w praktyce ' społeczno-gospo
darCZej, ' 

10) koordynow anie" kontrolówanie, przeprowadzanie ana
liz i dok on ywanie ocen realizacji polit yki na ukowo
-technicznej par'lstwa. a w szczególności , najważniej

szych badań naukowych i prac badawczo-rozwoj.o
wych oraz wdrażania i upowszechn.iania w ,gpspodar
ce narodowej wyników badan . .o istotnym znaczeniu 
sJJ~łeczno-g.ospodarczym, 

'lI) analizowanie ogólnospołecznej efektywnośCi badań 
i p.ostępu 'naukow.o"technicznego, 




