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SPRAWOZDNIE Z DZIAŁALNOŚCI   SSR PRZY OKRĘGU PZW 

W  KATOWICACH  ZA  ROK  2015. 

 

Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w Katowicach działa na terenie 32 powiatów w trzech 
województwach tj. śląskim, małopolskim i opolskim. 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, KPP Bieruń, KP Pyskowice  , 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. 

W 2015 roku Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w Katowicach liczyła 717 strażników, 
przeprowadziła 8330 działań antykłusowniczych w tym w porze dziennej 7309 działania oraz 
w porze nocnej 1021. W czasie prowadzonych działań na wodach Okręgu PZW 
 w Katowicach skontrolowano 61195 wędkarzy, w tym na wodach otwartych 52272 
wędkarzy, na wodach licencyjnych 8494 wędkarzy oraz 429 wędkarzy w obrębach 
ochronnych.  
Przeprowadzono wspólnych kontroli z Państwową Strażą Rybacką 338 razy  z Policją 399 
razy oraz 403 kontroli przeprowadziliśmy z innymi służbami tj. Straż Miejska, Straż Leśna, 
Straż Łowiecka, Straż Pożarna. W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 74 szt. 
sprzętu: w tym wędkarskiego 29 szt., sprzętu kłusowniczego 37 szt. oraz 8 szt. innego sprzętu 
Ujawniono 1149 wykroczenia w tym 814 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym, 335 
przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. Na ujawnionych sprawców wykroczeń 
nałożono przez Państwową Straż Rybacką  i Policję 364 mandaty karne na kwotę 39 160,  
w tym na członków PZW 185 na kwotę 19 460 zł, a na osoby niezrzeszone179 na kwotę  
19 700 zł.  

Pracownicy Działu Ochrony Wód zatrudnieni na etatach strażników w 2015 roku 
przepracowali 7813 godzin i przeprowadzili 872 działań antykłusowniczych, w tym 662 
dziennych oraz 210 nocnych. Skontrolowali 7815 wędkarzy, w tym na wodach otwartych 
Okręgu 6862 osób, na wodach licencyjny Okręgu 942 osób. W czasie działań 
antykłusowniczych zatrzymano 2 szt. sprzętu wędkarskiego, 2 szt. sprzętu kłusowniczego, 
którym posługiwali się lub używali kłusujący na wodach Okręgu. We wspólnych działaniach 
udział brało 326 przedstawicieli SSR kół PZW, 173 PSR, 122 z Policji, a także 
przeprowadzono 125 działań antykłusowniczych, w których brały udział Straż Pożarna, Straż 
Miejska, Służby Leśne. Ujawniono 257 wykroczenia popełnione przez wędkujących w tym 
196 wykroczeń przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym i 61 wykroczeń przeciwko 
Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. W czasie wspólnych działań antykłusowniczych 
nałożono 211 mandatów karnych na kwotę 20.940 zł, w tym na osoby zrzeszone w PZW 112 
na kwotę 10.440 zł , osoby nie zrzeszone 99 na kwotę 10.500 zł. W czwartym kwartale 2015   



został zatrudniony w dziale ochrony wód nowy strażnik któremu, któremu przydzielono jako 
koordynatorowi  rejon V , a na rejon II został oddelegowany Marek Sitko . 

 Spośród strażników utworzono dodatkowo sześć grup mobilnych SSR: „Żory”, „Jeleń” 
„Czerwionka” , „Sosnowiec”, „Knurów”, „Bukowno” w 2015 roku przeprowadziły 260 
działań antykłusowniczych pracując 1.986 godzin  W wspólnych działaniach uczestniczyła 21 
razy Państwowa Straż Rybacka 23 razy Policji oraz 18 kontroli przeprowadzili z innymi 
służbami tj. Straż Miejska, Straż Leśna, Straż Łowiecka, W czasie działań antykłusowniczych 
zatrzymano  4 szt. sprzętu kłusowniczego. Skontrolowali 3 094 wędkarzy, w tym na wodach 
otwartych 2 317 wędkarzy, na wodach licencyjnych 753 wędkarzy oraz 24 wędkarzy w 
obrębach ochronnych.  Ujawnili 207 wykroczeń w tym 197 przeciwko ustawie o rybactwie 
śródlądowym, 10 przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. Na ujawnionych 
sprawców wykroczeń nałożono 65 mandaty karne na kwotę 6 870, w tym na członków PZW 
40 na kwotę 3 420 zł, a na osoby nie zrzeszone 25 na kwotę 3 450 zł. W czasie prowadzonych 
działań przejechali 16.286 kilometrów. 

W okresie sprawozdawczym za pośrednictwem Komendanta SSR Okręgu PZW  
w Katowicach skierowano 567 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 -11, 
Wrocław - 2 , Częstochowa - 4, Opole – 6, Tarnobrzeg – 1 , Kielce – 1, Kraków - 1 ). 

 W dniu 23 maja 2015 roku około godz.17.10 na zb. Rybnik patrol SSR ujawnił, że na 
miejscu wyłączonym z wędkowania grupa osób dokonuje połowu ryb. W trakcie kontroli  
łowiących jedne z nich w celu uniknięcia kontroli wskoczył do wody. Patrol SSR powiadomił 
Policję oraz patrol ochrony EDF  zbiornika  Rybnik. Uciekinier został zatrzymany. Po 
udzieleniu mu pomocy przez  załogę pogotowia( był bardzo wychłodzony) został 
wylegitymowany przez Policję i okazało się, że Kamil SZ. Jest osobą poszukiwaną.    

W dniu 04 września 2015 roku około godziny 16.40  patrol SSR na „kanale szczakowskim” 
zatrzymał sprawców kłusownictwa przy pomocy się sieci które  przymocowane były do dna    
elektrodami spawalniczymi. Przybyły na miejsce patrol policji w bagażniku skutera znalazł 3    
raki które w stanie żywym zostały wypuszczone do wody. 

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