
Instrukcja postępowania Strażników Społecznej Straży Rybackiej 
 

W dniu 6 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 14.12.2018 r. o ochronie danych 
osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.  
Art. 57 ustawy zmienia zapisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, 
między innymi w części dotyczącej Społecznej Straży Rybackiej. 
"po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:  
 
„Art. 24a. 1. Społeczna Straż Rybacka w celu realizacji ustawowych zadań jest uprawniona 
do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, z wyłączeniem danych 
ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, 
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych 
genetycznych lub danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby 
fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących seksualności i orientacji 
seksualnej osoby fizycznej.  
 
2. Społeczna Straż Rybacka może przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osoby, 
której dane dotyczą, w celu realizacji swoich ustawowych zadań. 
  
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach, o których mowa w art. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych                    
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, jest komendant właściwej 
jednostki Społecznej Straży Rybackiej.” 
 
W związku z powyższym:  
1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Społecznej Straży Rybackiej                     
kol. Andrzej Jania. Kontakt jest możliwy:  
 - w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach                       
ul. Wróblewskiego 35, 40-214 Katowice, 

- pod numerem telefonu: 32-203-81-12 w.17 
- pod adresem e-mail: komendant.ssr@opzw.webserwer.pl 

2. Inspektorem danych osobowych jest kol. Jadwiga Pyka. Kontakt jest możliwy:  
- w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach                        
ul. Wróblewskiego 35, 40-214 Katowice, 
- pod numerem telefonu: 32-203-81-12 w.16 
- pod adresem e-mail: inspektor@pzw.com.pl 

3. Cała korespondencja dotycząca Społecznej Straży Rybackiej musi być kierowana 
bezpośrednio do komendanta SSR Andrzeja Jani, w zamkniętych kopertach zaadresowanych 
na niego lub przekazywana mu osobiście. 
4. Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej zobowiązani są do sporządzenia                        
i przekazywania, w ciągu 3 dni, dokumentacji w 1 egzemplarzu, związanej z ujawnionym 
wykroczeniami, bezpośrednio do komendanta SSR Andrzeja Jani.  
5. Strażnik Społecznej Straży Rybackiej nie ma możliwości przechowywania danych 
osobowych osób, które popełniły wykroczenie: 



- dane osobowe, zapisane w notatnikach służbowych, muszą być trwale z nich usunięte (np. 
czarnym markerem), zaraz po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji, 
- zabronione jest wykonywanie kopii sporządzonych wniosków (zarówno w wersji 
papierowej, jak i elektronicznej) 
6. Dostęp do danych osób, które popełniły wykroczenie, posiadają tylko osoby, które 
biorą udział w patrolu. 
7. Kandydaci na członków Społecznej Straży Rybackiej nie mogą być dopuszczeni do 
danych osobowych kontrolowanych osób. 
8. Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej nie mogą przekazywać wniosków o ukaranie 
członków PZW, ani żadnej innej dokumentacji do Okręgu i Kół PZW. 
 
 
 
 


