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SPRAWOZDNIE Z DZIAŁALNOŚCI   SSR PRZY OKRĘGU PZW 

W  KATOWICACH  ZA  ROK  2014. 

 

W 2014 roku Społeczna Straż Rybacka Okręgu 
PZW w Katowicach liczyła 690 strażników, 
przeprowadziła 8577 działań antykłusowniczych 
w tym w porze dziennej 7398 działania oraz w 
porze nocnej 1179. W czasie prowadzonych 
działań na wodach Okręgu PZW 
 w Katowicach skontrolowano 71667 wędkarzy, 
w tym na wodach otwartych 60785 wędkarzy, 
na wodach licencyjnych 10036 wędkarzy oraz 
846 wędkarzy w obrębach ochronnych.  
W wspólnych działaniach uczestniczyła 407 

razy Państwowa Straż Rybacka 446 razy Policji oraz 344 kontroli przeprowadziliśmy z 
innymi służbami tj. Straż Miejska, Straż Leśna, Straż Łowiecka, Straż Pożarna. W czasie 
działań antykłusowniczych zatrzymano 132 szt. sprzętu: w tym wędkarskiego 46 szt., sprzętu 
kłusowniczego 77 szt. oraz 9 szt. innego sprzętu Ujawniono 1428 wykroczenia w tym 813 
przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym, 615 przeciwko Regulaminowi Amatorskiego 
Połowu Ryb. Na ujawnionych sprawców wykroczeń nałożono 604 mandaty karne na kwotę 
84 070 zł, w tym na członków PZW 221 na kwotę 32 050zł, a na osoby niezrzeszone 383 na 
kwotę 52 020 zł.  

Pracownicy Działu Ochrony Wód zatrudnieni na etatach strażników w 2014 roku 
przepracowali 9283,5 godzin i przeprowadzili 951 działań antykłusowniczych, w tym 865 
dziennych oraz 86 nocnych. Skontrolowali 10109 wędkarzy, w tym na wodach otwartych 
Okręgu 9029 osób, na wodach licencyjny Okręgu 1070 osób. W czasie działań 
antykłusowniczych zatrzymano 11 szt. sprzętu wędkarskiego, 15 szt. sprzętu kłusowniczego, 
którym posługiwali się lub używali kłusujący na wodach Okręgu. We wspólnych działaniach 
udział brało 447 przedstawicieli SSR kół PZW, 252 PSR, 130 z Policji, a także 
przeprowadzono 108 działań antykłusowniczych, w których brały udział Straż Pożarna, Straż 
Miejska, Służby Leśne. Ujawniono 342 wykroczenia popełnione przez wędkujących w tym 
284 wykroczeń przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym i 58 wykroczeń przeciwko 
Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. W czasie wspólnych działań antykłusowniczych 
nałożono 339 mandatów karnych na kwotę 41.650 zł, w tym na osoby zrzeszone w PZW 144 
na kwotę 18.680 zł , osoby nie zrzeszone 195 na kwotę 22.970 zł. Społeczna Straż Rybacka 
Okręgu PZW w Katowicach działa na terenie trzech województw tj. śląskiego, 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, w Opolu i w Krakowie. Dużą pomocą w działaniach antykłusowniczych jest 
współpraca z jednostkami Policji w szczególności Oddziałami Prewencji w Katowicach, KPP 
w Tarnowskich Górach, KPP w Wodzisławiu, KPP w Raciborzu, KPP w Oświęcimiu, KMP 
w Gliwicach, KP w Alwerni 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. 

Powołane dwie grupy mobilne SSR „Żory” i „Jeleń” w 2014 roku przeprowadziły 115 działań 
antykłusowniczych zabezpieczyły 23 szt. sprzętu kłusowniczego i wędkarskiego ujawniły 139 
wykroczenia przeciwko USTAWIE oraz RAPR. Uczestniczyły w nałożeniu 42 mandaty karne 
na kwotę 57 020 zł. W działaniach antykłusowniczych przejechali 20561 km.  



Efektywność działań antykłusowniczych zakończona ujawnieniem wykroczeń wynosi: 

- SSR kół Okręgu PZW w Katowicach 16,64%  

- grupa SSR Żory i Jeleń   120,86 %  

W okresie sprawozdawczym za pośrednictwem Komendanta SSR Okręgu PZW  
w Katowicach skierowano 445 wykroczeń do rzeczników dyscyplinarnych kół PZW, 107 
wykroczeń i przestępstw do PSR Katowice, oraz 17 spraw na Policję. Do rzeczników 
dyscyplinarnych w innych okręgach PZW skierowano 26 wykroczeń (Bielsko Biała -15, 
Wrocław - 2 , Częstochowa - 3, Opole - 6 ). 

 W dniu 02 grudnia 2014 roku około godziny 1155 uzyskaliśmy informację, że w rejonie 
Będzin Łagisza na kanale wodnym z Czarnej Przemszy do elektrowni prowadzone są prace 
remontowe, pracownicy wykonujący tą pracę odławiają nielegalnie ryby. W wyniku 
podjętych czynności zatrzymano sprawców na gorącym uczynku. Sprawcy posiadali około 26 
kg ryb(z gatunków: węgorz, szczupak, jaź, lin, okoń, karaś). Prokuratura Rejonowa 
 w Będzinie umorzyła dochodzenie „wobec braku znamion czynu zabronionego”. Na 
powyższą decyzję złożyliśmy zażalenie do Sądu Rejonowego w Będzinie. 

W dniu 03.12.2014 roku około godziny 12-tej uzyskałem informację od wędkarza, że 
 w czasie wędkowania ma zbiorniku Przeczyce podczepił sieci. Udaliśmy się na miejsce 
 i podjęto decyzję o ściąganiu sieci i uwalnianiu złowionych ryb. Były to 4 sieci typu wonton 
o długości 200 metrów szerokości 2 metrów założone na wodzie o głębokości 8 metrów. 
 W czasie ściągania sieci uwolniono z nich ponad 100 sandaczy, które wróciły do wód 
zbiornika Przeczyce. 

Wiele naszych działań antykłusowniczych na wodach Okręgu PZW w Katowicach jest 
odnotowywana na naszej stronie internetowej, a niejednokrotni również w prasie lokalnej. 

 

                                                                                                      Komendant SSR  

                                                                                            Okręgu PZW w Katowicach 

 

                                                                                                        Andrzej Jania 
 
 


