Katowice 02.02.2017 r.
SPRAWOZDNIE Z DZIAŁALNOŚCI SSR PRZY OKRĘGU PZW
W KATOWICACH ZA ROK 2016.

W 2016 roku Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w
Katowicach liczyła 625 strażników, przeprowadziła
7.358 działań antykłusowniczych w tym w porze
dziennej 6.523 działania oraz w porze nocnej 835.
W czasie prowadzonych działań na wodach Okręgu
PZW w Katowicach skontrolowano 52.479 wędkarzy,
w tym na wodach otwartych 45.705 wędkarzy, na
wodach licencyjnych 6.495 wędkarzy oraz 279
wędkarzy w obrębach ochronnych.
W wspólnych działaniach uczestniczyła 231 razy Państwowa Straż Rybacka 349 razy Policji
oraz 460 kontroli przeprowadziliśmy z innymi służbami tj. Straż Miejska, Straż Leśna, Straż
Łowiecka, Straż Pożarna. W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 85 szt. sprzętu: w
tym wędkarskiego 10 szt., sprzętu kłusowniczego 50 szt. oraz 25 szt. innego sprzętu
Ujawniono 1153 wykroczenia w tym 710 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym, 443
przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. Na ujawnionych sprawców wykroczeń
nałożono 283 mandaty karne na kwotę 42.170 zł, w tym na członków PZW 106 na kwotę
13.010zł, a na osoby niezrzeszone177 na kwotę 29.160 zł.
Pracownicy Działu Ochrony Wód zatrudnieni na etatach strażników w 2016 roku
przepracowali 8718 godzin i przeprowadzili 952 działań antykłusowniczych, w tym 805
dziennych oraz 147 nocnych. Skontrolowali 6782 wędkarzy, w tym na wodach otwartych
Okręgu 6212 osób, na wodach licencyjny Okręgu 570 osób. W czasie działań
antykłusowniczych zatrzymano 17 szt. sprzętu wędkarskiego, 7 szt. sprzętu kłusowniczego,
którym posługiwali się lub używali kłusujący na wodach Okręgu. We wspólnych działaniach
udział brało 456 przedstawicieli SSR kół PZW, 125 PSR, 114 z Policji, a także
przeprowadzono 175 działań antykłusowniczych, w których brały udział Straż Pożarna, Straż
Miejska, Służby Leśne. Ujawniono 182 wykroczenia popełnione przez wędkujących w tym
149 wykroczeń przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym i 33 wykroczeń przeciwko
Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. W czasie wspólnych działań antykłusowniczych
nałożono 146 mandatów karnych na kwotę 16.960 zł, w tym na osoby zrzeszone w PZW 48 na
kwotę 4.160 zł , osoby nie zrzeszone 98 na kwotę 12.800 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 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.
Powołano pięć grup mobilnych SSR:
„Jeleń”, „Południe” , „Sosnowiec”, „Knurów”,
„Bukowno” w 2016 roku przepracowały 651 działań antykłusowniczych pracując 4.672
godziny. W wspólnych działaniach uczestniczyła 218 Etatowa Straż Rybacka OPZW

w Katowicach 31 razy Państwowa Straż Rybacka 22 razy Policja oraz 86 kontroli
przeprowadzili z innymi służbami tj. Straż Miejska, Straż Leśna, Straż Łowiecka, W czasie
działań antykłusowniczych zatrzymano 2 szt. sprzętu kłusowniczego , 3 szt. innego sprzętu
oraz 4 szt. sprzętu wędkarskiego. Skontrolowali 6007 wędkarzy, w tym na wodach otwartych
4977 wędkarzy, na wodach licencyjnych 1026 wędkarzy oraz 4 wędkarzy w obrębach
ochronnych. Ujawnili 299 wykroczeń w tym 260 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym,
39 przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. Zastosowali 62 pouczenia w
stosunku do wędkujących.
Na ujawnionych sprawców wykroczeń nałożono 71 mandaty karne na kwotę 11.650, w tym na
członków PZW 37 na kwotę 4.400 zł, a na osoby nie zrzeszone 34 na kwotę 7.250 zł. W czasie
prowadzonych działań przejechali 35.040 kilometrów. Koszty średnio 68 dniówek x 12m-cy x
65zł = 53.040, kilometry 35040 x 0,8358=29.286 zł. Razem koszty grup w 2016 roku około
82.326 zł.
27 grudnia 2016 roku w ramach nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą
Rybacką z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego PSR Pawła ZIEBURY kontrolę w
Okręgu przeprowadził mgr inż. Piotr WYLON Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Rybackiej w Katowicach.
Kontrola obejmowała :
1. Prawidłowość prowadzenia obowiązkowej dokumentacji określonej w regulaminie SSR ,
w szczególności :
- notatki sporządzane przez strażników po przeprowadzonych w terenie czynnościach
kontrolnych,
- pokwitowania za odebrane ryby i przedmioty służące do ich połowu,
- pokwitowania za przekazanie odebranych ryb uprawnionym do rybactwa, a 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.
W okresie sprawozdawczym za pośrednictwem Komendanta SSR Okręgu PZW w Katowicach
skierowano 430 wykroczeń do rzeczników dyscyplinarnych kół PZW, 56 wykroczeń i
przestępstw do PSR Katowice, oraz 11 spraw na Policję. Do rzeczników dyscyplinarnych w
innych okręgach PZW skierowano 26 wykroczeń (Bielsko Biała -10, Częstochowa -8, Opole
– 5, Sieradz – 1 , Kielce – 1, Elbląg - 1 ).
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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