Uprawnienia strażnika SSR.
1. Kontrola dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu.
2. Kontrola ilości, masy i gatunków odłowionych ryb oraz przedmiotów służących do ich
połowu i przetrzymywania.
3. Zabezpieczenie porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w przypadku
niemożności ustalenia ich posiadacza.
4. W wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
odbierania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu w tym, że ryby
należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty
zabezpieczyć.

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym strażnik S.S.R. podczas i w
związku z wykonywaniem wskazanych wyżej czynności korzysta z ochrony prawnej
przysługującej funkcjonariuszom publicznym, co w świetle kodeksu karnego z 06.06.1997 r.
oznacza:
- Naruszenie nietykalności cielesnej strażnika S.S.R. jest przestępstwem z art. 222 § 1
kodeksu karnego zagrożonym grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat trzech.
- Dopuszczenie się czynnej napaści na strażnika S.S.R z użyciem broni palnej noża lub innego
niebezpiecznego narzędzia, albo środka obezwładniającego jest przestępstwem z art. 223
kodeksu karnego zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat dziesięciu.
- Stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia strażnika S.S.R. do
przedsięwzięcia lub zaniechania czynności jest przestępstwem z art. 224 § 2 kodeksu karnego
zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat trzech, a jeżeli następstwem takiego
zachowania było naruszenie ciała lub rozstroju zdrowia, trwającego dłużej niż siedem dni
albo ciężki uszczerbek na zdrowiu jest przestępstwem z art. 224 § 2 kodeksu karnego
zagrożony karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu
- Znieważenie strażnika S.S.R. lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z
pełnieniem obowiązków służbowych jest przestępstwem z art. 226 § 1 kodeksu karnego
zagrożony grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Dodatkowo przypominam, że Strażnik obecnie musi bezwzględnie skierować wniosek o
ukaranie mandatem do Państwowej Straży Rybackiej.

Wyjaśnienia dotyczące Społecznej Straży Rybackiej
Co wolno Społecznej Straży Rybackiej nad naszymi wodami, jak powinien się zachowywać
Strażnik i czy jest jego obowiązkiem legitymowanie się wędkarzom?
1. Strażnik podczas dokonywania kontroli obowiązany jest przestrzegać zasad kulturalnego
zachowania i uprzejmego traktowania osoby kontrolowanej. Strażnik jest zobowiązany
poinformować osobę kontrolowana, że jest strażnikiem, na żądanie okazać legitymację
strażnika SSR.
2. Podczas i w związku z wykonywanymi czynnościami strażnik Społecznej Straży
Rybackiej:
a) jest obowiązany nosić w widocznym miejscu oznakę Społecznej Straży Rybackiej,
b) korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
c) podczas kontroli obowiązkowo musi być obecnych przynajmniej dwóch strażników SSR.
3. Strażnik podczas dokonywania kontroli jest zobowiązany być trzeźwy - (gdy wędkarz
wyczuje od strażnika woń alkoholu, to ma prawo odmówić okazania karty wędkarskiej i
powinien powiadomić Policje o takim fakcie)
4. Strażnik może dokonać czynności kontroli przynajmniej w asyście drugiego strażnika lub
funkcjonariusza PSR, Straży Miejskiej/Gminnej oraz Policji – (podczas kontroli przez
jednego strażnika SSR wędkarz nie mama obowiązku okazania się dokumentami, wtedy taki
strażnik nie ma prawa do niczego, czyli nic wędkarzowi nie zrobi)
Na strażnika SSR można napisać skargę do Komendanta Okręgowej Straży Rybackiej.
Aby złożyć taką skargę najlepiej spisać dane osobowe strażnika, które znajdują się na
legitymacji strażnika albo numer blachy, którą zawsze ma podczas kontroli na wierzchu.
Należy opisać sytuacje, która zmusiła wędkarza do napisania skargi na strażnika i złożyć ją w
siedzibie swojego Koła lub siedzibie ZO PZW.
Podczas gdy strażnik naruszy obowiązki może zostać odwołany z funkcji strażnika.

Pytania zadawane przez wędkarzy:
1. Czy strażnik ma prawo wyjąć siatkę z wody?
a) Strażnik nie ma prawa samemu wyjąć waszej siatki z wody.
b) Wędkarz siatkę z wody musi wyjąc sam. W przypadku, gdy poprosi strażnik o okazanie
złowionych ryb, wtedy obowiązkiem wędkarza jest wyjęcie siatki w celu okazania.

Strażnik ma prawo dopiero wtedy wyjąć rybę, aby sprawdzić jej wymiar oraz gatunek.
2. Czy strażnik może poprosić o wyjęcie wędek z wody, aby zobaczyć, na co łapiemy?
a) Tak oczywiście strażnik ma takie prawo, aby sprawdzić, na jaką łapiemy przynętę, czy
na haku nie jest zawieszona np. nie wymiarowa ryba albo czy na wodzie górskiej nie
łapiemy na robaka.
b) Wędkarz jest zobowiązany tak wyjąć przynętę, aby nie została specjalnie zerwana, bo w
takim przypadku strażnik ma prawo podejrzewać, że zostało to zrobione specjalnie
i musi skierować wniosek o ukaranie wędkarza do PSR i sądu koleżeńskiego.

