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SPRAWOZDNIE Z DZIAŁALNOŚCI   SSR PRZY OKRĘGU PZW 

W  KATOWICACH  ZA  ROK  2012 

 
 
 W roku 2012 Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w 
Katowicach licząca na 31 grudnia 2012  683 strażników  
przeprowadziła 7590 działań antykłusowniczych, z czego 6737 
w porze dziennej oraz 853 w porze nocnej. Jest to  wynik 
porównywalny do 2011 roku. W czasie prowadzonych działań na 
wodach Okręgu PZW w Katowicach skontrolowano 50432 
wędkarzy, w tym na wodach otwartych 44718 wędkarzy, na 
wodach licencyjnych 5544 wędkarzy oraz 170 wędkarzy w 
innych obrębach ochronnych. We wspólnych działaniach 
uczestniczyła 387 razy Państwowa Straż Rybacka, 350 razy Policja, 665 razy inne służby tj. Straż 
Miejska, Straż Leśna, Straż Łowiecka, Straż Pożarna. W czasie działań antykłusowniczych 
zatrzymano 187 szt. sprzętu w tym wędkarskiego  73 szt., sprzętu kłusowniczego 79 szt.  oraz 3 szt. 
sprzętu innego. Jest to wzrost o 271% w porównaniu do 2011 roku. Ujawniono 873 wykroczenia w 
tym 514 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym, 359 przeciwko Regulaminowi Amatorskiego 
Połowu Ryb, co daje wzrost w porównaniu  do roku 2011 2.7% . Na ujawnionych sprawców 
wykroczeń nałożono 265 mandatów karnych na kwotę 30580 zł, w tym na członków PZW 157 MK 
na kwotę 18.220 zł oraz na osoby nie zrzeszone 108 MK na kwotę 12.360 zł.   
Pracownicy Działu Ochrony Wód zatrudnieni na etatach strażników w 2012 roku przepracowali 
9503 godzin i przeprowadzili 902 działania antykłusownicze, w tym 880 dziennych oraz 22 
nocnych. Skontrolowali 8814 wędkarzy, w tym na wodach otwartych Okręgu 7680 osób, na wodach 
licencyjny Okręgu 1126 osób oraz 8 wędkujących na innych wodach.  
W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 13 szt. sprzętu wędkarskiego, 4 szt. sprzętu 
kłusowniczego oraz  16 szt. innego sprzętu, którym posługiwali się lub używali kłusujący na wodach 
Okręgu. We wspólnych działaniach udział brało 352 przedstawicieli SSR Kół PZW, w 172 PSR, w 
132 z policji, Straż Pożarna, Straż Miejska, Służby Leśne brały udział w 180 działaniach 
antykłusowniczych.  
Ujawniono 243 wykroczenia popełnione przez wędkujących w tym 185 wykroczeń przeciwko 
ustawie o rybactwie śródlądowym i 58 wykroczeń przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu 
Ryb. W czasie wspólnych działań antykłusowniczych nałożono 175 Mandatów Karnych na kwotę 
20.080 zł, w tym na osoby zrzeszone w PZW 89 MK na kwotę 9.320zł, osoby nie zrzeszone 86 MK 
na kwotę 10.760 zł. Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w Katowicach działa na terenie trzech 
województw tj. katowickiego, małopolskiego i opolskiego. Dużą pomocą w działaniach 
antykłusowniczych na wodach chronionych przez SSR w Okręgu PZW w Katowicach jest 
prawidłowa współpraca z jednostkami PSR w Katowicach, PSR w Opolu oraz współpraca z PSR w 

Krakowie.   
Współpraca z jednostkami Policji w szczególności z 
Oddziałami Prewencji w Katowicach, KPP w Tarnowskich 
Górach, KPP w Wodzisławiu, KPP w Raciborzu, KPP w 
Oświęcimiu, KMP w Gliwicach układa się prawidłowo i 
skutkuje eliminowaniem kłusowników z naszych wód, a także 
dyscyplinuje członków PZW, którzy naruszyli przepisy ustawy 
o rybactwie śródlądowym, lub Regulamin Amatorskiego 
Połowu Ryb.  

 
                           W dniu 26 listopada 2012 roku w ramach nadzoru specjalistycznego nad Społeczną 
Strażą Rybacką z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego PSR Łukasza Strzelewicza  kontrolę 
w Okręgu przeprowadził  Władysław PROCHAL z  Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie .  
Kontrola obejmowała: 



1.Prawidłowość prowadzenia obowiązkowej dokumentacji określonej w regulaminie SSR, w  tym w 
szczególności: 
- notatek sporządzanych przez strażników po przeprowadzonych w terenie czynnościach 
kontrolnych, 
- pokwitowań za odebrane ryby i przedmioty służące do ich połowu, 
- pokwitowań za przekazanie odebranych ryb uprawnionym do rybactwa, i przedmiotów                   
służących do połowu do depozytu sądowego. 
2. Prawidłowość i terminowość kwartalnych sprawozdań z działalności Społecznej Straży 
Rybackiej. 
Kontrola nie wykazała uchybień w pracy działu Ochrony Wód i koordynowania prac Społecznej 
Straży Rybackiej, a wszystkie punkty kontroli realizowane są bez zastrzeżeń. 
 
Znowelizowane i zaostrzone przepisy Ustawy o Rybactwie 
Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 z późniejszymi 
zmianami spowodowały, że po wykładni prawnej biura 
prawnego MSW, Policja nie nakłada Mandatów Karnych i 
wszystkie sprawy kierowane są do Państwowej Straży 
Rybackiej lub Sądów Rejonowych. Wpływa to bezpośrednio   
na znaczne wydłużenie czasu załatwienia spraw.  Interpretacja  
przepisów Ustawy o Rybactwie Śródlądowym  przez biuro 
prawne Ministra Rolnictwa zezwala na karanie w 
postępowaniu  mandatowy  pracownikom  Państwowej Straży Rybackiej. Występowanie przed 
Sądem w roli oskarżyciela posiłkowego skutkuje zwiększeniem spraw w których orzekane są 
nawiązki, a także spowodowała, że 20-krotnie w porównaniu do 2011 roku wzrosła ilość orzekanego 
przepadku sprzętu wędkarskiego na rzecz Okręgu PZW w Katowicach. Informacje o wyrokach w 
postępowaniach spływają z dużym opóźnieniem, gdyż sekretariat Sądu informuje nas dopiero po 
uprawomocnieniu się wyroku. 
Wprowadzony nowy system oceny pracy SSR w Kołach PZW  Okręgu Katowice  ma za zadanie  
dofinansować Koła w których faktycznie SSR zajmuje się ochroną wód. Doprowadził on do 
wywiązywania się z obowiązku systematycznego i terminowego składania sprawozdań co 
spowodowało wzrost o 17% w porównaniu do roku 2011, a także uwiarygodnił działania w terenie. 
Jest to system nowy i na pewno będzie wymagał korekty w trakcie jego obowiązywania, ale 
jednolite dla wszystkich Kół zasady wyeliminują  ilość, a premiować będą jakość działań 
antykłusowniczych na wodach Okręgu PZW Katowice. 
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