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Spotykając się z licznymi indywidualnymi zdaniami na temat dotyczący kontroli przez 

Społeczną Straż Rybacką dokumentów uprawniających do połowu ryb. Postanowiliśmy 

zmierzyć się z tematem. Spotykano wędkarzy, którzy twierdzili iż dokumentów strażnikom 

nie będą dawać na ich życzenie do ręki , a będą je okazywać jedynie z daleka i będą 

dodatkowo żądać kontroli legitymacji służbowej od strażnika SSR poprzez branie jej do 

własnej ręki. Temat stał się powodem wielu sporów na różnych portalach wędkarskich i 

dokładnie takich samych zachowań wędkarzy wobec strażników SSR nad wodą. O pomoc 

prawna w tej sprawie zwróciłem się do autorytetów w tej dziedzinie tj. dr. Adama Habudy 

adiunkt w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN i 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadałem następujące pytania, czy: 

1. Kontrolowany ma obowiązek przekazać do rąk osobie uprawnionej ustawą 

dokumenty uprawniające do połowu ryb w tym przypadku strażnikom SSR? 

2. Strażnik SSR musi wręczyć do ręki kontrolowanemu swoją legitymację służbową, 

czy tylko mu ją okazać aby mógł spisać sobie z niej dane strażnika? 

3. Kontrolowany może trzymać na odległość kartę i kazać spisywać bez wręczania 

jej do rąk uprawnionego? 

Linki do odpowiedzi: 

1.Dr.Adam Habuda adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN: 

http://img29.imageshack.us/img29/1592/ccf2012122000000.jpg  

2.Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

http://img401.imageshack.us/img401/2997/ccf2012122000001.jpg  

http://img94.imageshack.us/img94/8959/ccf2012122000002.jpg  

http://img10.imageshack.us/img10/7348/ccf2012122000003.jpg  

Z udzielonych odpowiedzi wynika bezsprzecznie, że wędkarz musi dać do ręki 

społecznemu strażnikowi SSR dokumenty uprawniające do połowu ryb o ile strażnik 

poprosi o ich przekazanie , nie może pokazywać dokumentów z daleka i kazać 

strażnikowi spisywać sobie wszystkiego z odległości, ma bezwzględny obowiązek 

poddaniu się kontroli. Strażnik nie musi dać kontrolowanemu na jego życzenie 

swojej legitymacji służbowej do ręki jednak musi okazać ją w taki sposób i z takiej 

odległości aby kontrolowany mógł w sposób łatwy przeczytać dane kontrolującego . 

Każdy wędkarz , który będzie w taki sposób utrudniał czynności kontrolne 

uprawnionego do tego ustawą podlega odpowiedzialności karnej o, czym powinien 

pamiętać. 

  

(opracowanie ze strony SSR PZW Powiat Kamienna Góra) 
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