
 

Uchwała nr 7/2019 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia  21.03.2019 r. 

 

w sprawie: finansowania Społecznej Straży Rybackiej działającej w kołach PZW 

 

Na podstawie § 47 pkt 10 i 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. 

Zarząd Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 

 

§ 1 

Przeznacza na działalność Społecznej Straży Rybackiej w Okręgu PZW w Katowicach  kwotę 

120 000 złotych rocznie,  którą dzieli w następujący sposób: 

1. 75 000 złotych  dzieli się dla kół  na  dany rok kalendarzowy  na podstawie  

procentowego wyliczenia, którego podstawą jest § 3 załącznika do uchwały obliczony 

za   roku poprzedni. Wyliczoną kwotę otrzymują koła do 31 marca. 

2. 30 000 złotych przeznacza się na działalność SSR  wymagającej dofinansowania m.in. 

na delegacje oraz niezbędne wyposażenie i sprzęt. Wnioski w tej sprawie rozpatruje 

Komendant SSR. 

3. 15 000 złotych przeznacza się na dofinansowanie zawodów wędkarskich w rejonach 

dla wyróżniających się strażników SSR.   

  

§ 2 

Postanawia przyjąć zasady przyznawania punktów za pracę SSR oraz finansowanie SSR                

w Kołach, które reguluje załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Środki niewykorzystane na SSR przeznacza się na zarybienie. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura ZO. 

 

§ 5 

Traci moc uchwała nr 50/2013 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 29.10.2013 r.                

w sprawie  finansowania Społecznej Straży Rybackiej działającej w kołach PZW. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 Wiceprezes ZO ds. Gospodarczych                                         Prezes ZO             

                                                                                                      

 

                 Edward Totoń                                                     Mirosław Iwański 
 

 



 

 

Załącznik do uchwały nr 7/2019 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  

z dnia 21.03.2019 r. 

                            

Zasady finansowania i przyznawania punktów za działalność 

                                       Społecznej Straży Rybackiej w kołach   

 

§ 1 

Praca Społecznej Straży Rybackiej – kontrola w terenie – prowadzona jest na podstawie 

planów pracy na dany kwartał uzgodniony z koordynatorem SSR w Rejonie. Wszelkie 

zmiany w pracy oraz dodatkowe kontrole, poza planem pracy muszą być zgłaszane                           

do komendanta SSR Okręgu. 

Komendant SSR koła na podstawie sprawozdań członków SSR z kontroli oraz delegacji                   

na działania kontrolne sporządza na koniec kwartału sprawozdanie zbiorcze zgodnie                          

z drukiem sprawozdań i przekazuje do komendanta SSR Okręgu w terminie do 7 dni                       

po zakończeniu kwartału (nie dotrzymanie terminu powoduje utratę punktów za dany 

kwartał). 

 

§ 2 

Społeczna Straż Rybacka w kole podlega ocenie punktowej w kwartale na podstawie 

następujących kryteriów: 

 przeprowadzenie kontroli dziennej przez patrol (minimum  dwuosobowy)    1 pkt 

 przeprowadzenie kontroli nocnej  przez patrol (minimum  dwuosobowy)    3 pkt 

 przeprowadzenie kontroli z udziałem Straży Miejskiej, Policji, PSR                                 

lub z innymi służbami uprawnionymi do kontroli      5 pkt 

 za udział w rozprawie sądowej lub przesłuchaniu na policji lub PSR                                     

(jako świadek)         10 pkt 

 za ujawnione wykroczenie z pełną dokumentacją    15 pkt  

 za wykrycie i likwidację sieci bez wykrycia sprawców    10 pkt 

 za wykrycie i likwidację sieci z zatrzymaniem sprawców   60 pkt 

 za terminowe złożenie sprawozdania kwartalnego na podstawie                                    

pełnej dokumentacji        10 pkt 

 za udział w szkoleniu potwierdzonym listą obecności      3 pkt 

 

§ 3 

SSR w Kole otrzymuje środki pieniężne wyliczone w następujący sposób: 

 ilość uzyskanych punktów mnożymy przez wskaźnik. 

 wskaźnik wyliczamy dzieląc ogólną  kwotę przeznaczoną na SSR przez łączną ilość 

punktów uzyskanych  przez SSR w Kołach. 

 

§ 4 

Za przejazdy celem uzgodnionych działań kontrolnych przysługuje zwrot kosztów według 

następujących zasad: 

 dojazdy do wód - dopuszcza się możliwość wykorzystania samochodów prywatnych. 

Zwrot kosztów odbywa się na zasadach ogólnych przyjętych w PZW.   

 w przypadku dojazdu do wód   środkami komunikacji powszechnej – zwrot kosztów 

przysługuje na podstawie wykupionego biletu. 

 środki na pokrycie kosztów dojazdu do akwenów przeznacza się z funduszu                      

na działalność SSR określonych w § 1 niniejszej uchwały. 


