
Załącznik do Uchwały Nr XXI/147/2016

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia 27 października 2016 r.

Regulamin Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gryfińskiego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gryfińskiego zwana dalej SSR, działa na podstawie art. 24, 25 i 
26 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652).

2. Rada Powiatu Gryfińskiego na mocy Uchwały Nr VII/69/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. wyraziła zgodę na 
utworzenie SSR przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, zwany dalej Okręgiem PZW.

3. Zadaniem SSR w powiecie gryfińskim jest sprawowanie kontroli przestrzegania ustawy                                  
o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie w ścisłym współdziałaniu                            z 
Państwową Strażą Rybacką i Policją oraz innymi jednostkami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony 
wód, mienia społecznego, ochrony przyrody i przestrzegania prawa.

4. Nadzór specjalistyczny nad SSR sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski poprzez Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej.

5. Terenem działania SSR są powierzchniowe wody śródlądowe na terenie całego powiatu Gryfińskiego, a 
w szczególności wody, na których gospodarkę rybacko-wędkarską prowadzi Okręg PZW.

6. Wody innych użytkowników rybackich będą objęte opieką SSR po zawarciu odrębnych porozumień 
przez użytkowników rybackich z Okręgiem PZW.

7. SSR może działać na terenach innych powiatów, jeżeli Rady tych powiatów wyrażą na to zgodę.

8. W trosce o bardziej skuteczną walkę ze zjawiskami kłusownictwa w powiecie gryfińskim wyraża się 
zgodę na działania Społecznych Straży Rybackich z powiatów ościennych na terenie działania SSR.

9. Jednostką koordynującą działania SSR jest Zarząd Okręgu PZW, w którego imieniu działa na podstawie 
stałego pełnomocnictwa Koordynator do spraw Powiatowych Społecznych Straży Rybackich Okręgu PZW 
zwany dalej Koordynatorem.

10. Właściwe warunki organizacyjne i techniczne dla działalności SSR zapewnia Okręg PZW,                            
w tym pokrycie podstawowych kosztów działalności, gwarantując strażnikom środki i wyposażenie oraz 
zaplecze organizacyjne m.in. odznaki niezbędne do wykonywania zadań.

11. Okręg PZW, działając w imieniu SSR, może występować o dotacje celowe na działalność SSR do 
jednostek samorządowych lub innych instytucji.

12. Zarząd Okręgu PZW do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego – za pośrednictwem 
Komendanta Powiatowego – zobowiązany jest dostarczyć Staroście Gryfińskiemu aktualny wykaz strażników 
wraz z legitymacjami w celu przedłużenia ich ważności.

13. Komendant jest zobowiązany do bezzwłocznego odbioru legitymacji i odznak od strażników, którzy 
zrezygnowali bądź zostali wykluczeni z SSR.

14. Zmiany regulaminu SSR – na wniosek Okręgu PZW – mogą być wprowadzane w trybie przewidzianym 
dla jego uchwalenia.

II. ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA SSR

§ 2. 1. W skład SSR wchodzą:

a) Komendant Powiatowy,

b) Kierownicy  Grup Terenowych,

c) Strażnicy.



2. Na czele SSR stoi Komendant Powiatowy podległy bezpośrednio Koordynatorowi.

3. Komendantem Powiatowym może zostać osoba legitymująca się wykształceniem co najmniej średnim i 
posiadająca odpowiednią wiedzę z zakresu ustawy o rybactwie śródlądowym oraz spełniająca wymogi ust. 4.

4. Strażnikiem SSR może być osoba, która spełnia następujące warunki:

a) jest obywatelem polskim,

b) nie była karana,

c) ukończyła 21 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

d) jest członkiem PZW i posiada rekomendację Koła PZW, do którego przynależy lub osoba niebędąca 
członkiem PZW, która posiada rekomendację podmiotu uprawnionego do rybactwa,

e) została przeszkolona z przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym i innych aktów prawnych wydanych na 
jej podstawie oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, zwanym dalej RAPR,

f) złoży oświadczenie, że stan zdrowia pozwala jej na pełnienie funkcji Strażnika.

5. Legitymacje SSR wystawia i anuluje Starosta Gryfiński, na wniosek Okręgu PZW.

6. Okręg PZW powołuje w zależności od potrzeb odpowiednią ilość grup terenowych SSR.

7. Kierownicy Grup Terenowych są wybierani spośród Strażników.

8. Strażnicy mogą działać w patrolu co najmniej 2-osobowym (patrol własny) lub utworzonym wspólnie z 
innymi instytucjami i organizacjami uprawnionymi do kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie 
śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie (Państwowa Straż Rybacka, Policja, Straż Ochrony 
Przyrody, Straż Leśna, Straż Graniczna, Straże Gminne).

9. Patrolem kieruje Strażnik wyznaczony przez Komendanta lub Kierownika Grupy Terenowej.

10. W przypadku udziału w patrolu strażnika Państwowej Straży Rybackiej lub policjanta (w trakcie 
wykonywania obowiązków służbowych) – to on kieruje działalnością kontrolną tego patrolu.

11. W trakcie prowadzenia działań kontrolnych przez Państwową Strażą Rybacką terenem działania SSR 
mogą być objęte wszystkie wody w granicach powiatu Gryfińskiego.

III. TRYB POWOŁYWANIA, ODWOŁYWANIAORAZ ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA 
POWIATOWEGO, KIEROWNIKA GRUPY TERENOWEJ I STRAŻNIKA

§ 3. 1. Komendanta Powiatowego powołuje i odwołuje Okręg PZW w Szczecinie.

2. Kierownika Grupy Terenowej powołuje i odwołuje Komendant Powiatowy, po zasięgnięciu opinii 
Koordynatora.

3. Strażnika SSR powołuje i odwołuje Komendant Powiatowy na wniosek Kierownika Grupy Terenowej, 
po zasięgnięciu opinii Koordynatora.

4. Okręg PZW może odwołać Strażnika z każdej pełnionej funkcji w SSR na podstawie:

a) stwierdzenia naruszenia prawa lub nieprzestrzegania przepisów i regulaminów,

b) prowadzonej rocznej weryfikacji,

c) utraty zaufania Okręgu PZW.

IV. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI KOMENDANTA POWIATOWEGO

§ 4. Do obowiązków Komendanta  Powiatowego należy  kierowanie całokształtem spraw związanych z 
działalnością SSR, a w szczególności:

a) opiniowanie kandydatów na strażników SSR,

b) szkolenie strażników w zakresie przestrzegania przepisów prawa i regulaminów połowu oraz innych 
zezwoleń na uprawianie rybactwa,

c) opracowywanie planów i harmonogramów działania SSR,

d) kontrolowanie wykonania zleconych Strażnikom zadań i dokonywanie oceny prawidłowości ich wykonania,



e) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie właściwego sporządzania wniosków o ukaranie                       za 
wykroczenia określone w ustawie o rybactwie śródlądowym,

f) organizowanie współpracy z kierownictwem Państwowej Straży Rybackiej, Policji i innymi jednostkami w 
zakresie przeprowadzania wspólnych kontroli,

g) nadzór nad prawidłowym oznakowaniem obrębów ochronnych,

h) prowadzenie rocznej weryfikacji Strażników pod kątem ich przydatności dla SSR.

i) dbałość o dobry wizerunek Polskiego Związku Wędkarskiego i Starostwa Powiatowego                               w 
Gryfinie.

V. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI  STRAŻNIKÓW

§ 5. Strażnik jest zobowiązany ściśle przestrzegać przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów 
wydanych na jej podstawie oraz RAPR.

§ 6. 1. Strażnik podczas i w związku z wykonywaniem czynności służbowych korzysta z ochrony prawnej 
przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

2. Do obowiązków Strażnika w czasie wykonywania czynności służbowych należy:

a) noszenie odznaki SSR oraz przed przystąpieniem do kontroli okazywanie legitymacji strażnika,

b) kontrolowanie uprawnionych do rybactwa w zakresie przestrzegania postanowień ustawy                        o 
rybactwie śródlądowym oraz przepisów i zezwoleń wydanych na jej podstawie,

c) kontrolowanie osób uprawiających amatorski połów ryb w zakresie przestrzegania postanowień ustawy o 
rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie (w tym kontroli dokumentów osób 
kontrolowanych oraz wymiarów, ilości i gatunków odłowionych ryb),

d) uczestniczenie w służbie patrolowej stosownie do zadań wyznaczonych przez Komendanta Powiatowego,

e) wykonywanie wyznaczonych zadań z zachowaniem bezpieczeństwa oraz według wskazanych zaleceń,

f) zgłaszanie przypadków zanieczyszczenia wód i dążenie do ujawniania sprawców zanieczyszczenia,

g) sporządzanie, po zakończeniu służby szczegółowych notatek służbowych oraz przekazywanie 
Komendantowi Powiatowemu szczególnie ważnych spostrzeżeń,

h) udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i doskonalenie się w wykonywaniu powierzonych zadań,

i) dbałość o mienie państwowe i społeczne oraz o powierzony sprzęt i materiały.

3. Strażnik SSR nie może podważać dobrego imienia Polskiego Związku Wędkarskiego.

VI. POSTĘPOWANIE STRAŻNIKA W CZASIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

§ 7. 1. Podczas wykonywania kontroli Strażnik obowiązany jest do przestrzegania zasad kulturalnego 
zachowania i uprzejmego  traktowania osoby kontrolowanej.

2. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych strażnik obowiązany jest przedstawić się osobie 
kontrolowanej i okazać legitymację Strażnika.

3. W  razie   uzasadnionej   potrzeby  podjęcia   dalszych   czynności wyjaśniających, wobec osoby 
kontrolowanej, Strażnik wzywa tę osobę do dobrowolnego udania się do najbliższego Posterunku Policji, 
jednocześnie informując o przysługujących mu prawach.

4. W razie uniemożliwienia Strażnikowi wykonania uprawnień, Strażnik odstępuje od tych czynności i 
zawiadamia komendanta Społecznej Straży Rybackiej

§ 8. W czasie wykonywania czynności kontrolnych Strażnik jest uprawniony do:

a) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów 
stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu,

b) kontroli ilości, masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu ryb oraz 
przedmiotów służących do ich połowu,



c) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadkach niemożności 
ustalenia ich posiadacza,

d) żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,                          a w 
przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia                                 do 
odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy uwolnić lub 
przekazać za pokwitowaniem podmiotowi uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć.

§ 9. 1. W wypadku odebrania ryb lub raków od osoby kontrolowanej, Strażnik w wydanym jej 
pokwitowaniu powinien wyszczególnić ogólną masę ryb lub raków z podziałem na gatunki. Jeżeli nie ma 
możliwości ich zważenia, Strażnik powinien podać ilość poszczególnych gatunków w sztukach, a masę 
określić orientacyjnie zaznaczając jednocześnie w pokwitowaniu, że masa ryb została określona szacunkowo.

2. Jeżeli zważenie ryb w momencie odebrania nie było możliwe, Strażnik jest obowiązany dokonać 
komisyjnego ważenia tych ryb przed ich przekazaniem.

3. Odebrane w okresie ochronnym lub niewymiarowe lub objęte przepisami o ochronie przyrody ryby i 
raki, jeżeli są żywe, Strażnik powinien niezwłocznie wpuścić do wody z zachowaniem niezbędnej staranności. 
Fakt wpuszczenia do wody tych ryb i raków Strażnik jest obowiązany odnotować w pokwitowaniu wydanym 
osobie kontrolowanej. Jeżeli wspomniane wyżej ryby i raki są śnięte, Strażnik wykonuje czynności, o których 
mowa w ust. 1 i 2.

4. Odebrane ryby i raki, które są martwe - Strażnik powinien z zachowaniem czynności, o których mowa w 
ust. l - 2 przekazać podmiotowi uprawnionemu do rybactwa.

5. W wypadku odebrania osobie kontrolowanej przedmiotów służących do połowu ryb, Strażnik            w 
wydanym pokwitowaniu jest obowiązany określić rodzaj, liczbę oraz inne charakterystyczne cechy tych 
przedmiotów.

6. Odebrane, porzucone lub znalezione bez ujawnienia sprawcy przedmioty oraz sprzęt służący                   
do połowu ryb, Strażnik jest obowiązany zabezpieczyć i niezwłocznie zdać do magazynu SSR.

7. Pokwitowanie Strażnik sporządza w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z tym że oryginał otrzymuje 
osoba kontrolowana, a 2 kopie załącza do notatki służbowej.

8. W przypadku rażącego naruszenia ustawy o rybactwie śródlądowym, Strażnik obowiązany jest do 
sporządzenia notatki służbowej, którą niezwłocznie przekazuje Komendantowi Powiatowemu.

9. Do notatki służbowej należy dołączyć:

a) kopie pokwitowań za odebrany sprzęt,

b) specyfikację za odebrane ryby i raki,

c) inne dokumenty.

10. Wniosek o ukaranie sporządza i podpisuje, a następnie przekazuje do Policji Komendant Powiatowy.

11. W przypadku naruszenia przepisów RAPR przez członków zrzeszonych w Polskim Związku 
Wędkarskim, mogą być kierowane wnioski o ukaranie do rzeczników dyscyplinarnych PZW.

VII. WSPÓŁPRACA SSR Z PAŃSTWOWYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI, 
ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI ORAZ UPRAWNIONYMI DO RYBACTWA

§ 10. Współpraca SSR z państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi oraz 
innymi podmiotami i osobami uprawnionymi do rybactwa polega w szczególności na:

1) Ustaleniu przez Komendanta Powiatowego w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Państwowej 
Straży Rybackiej okresowych planów kontroli w zakresie przestrzegania ustawy                      o rybactwie 
śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

2) Informowaniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej o wynikach wykonanych 
czynności kontrolnych i zabezpieczających przez Strażników.

3) Podporządkowaniu się poleceniom Strażnika Państwowej Straży Rybackiej podczas wykonywania 
czynności kontrolnych i zabezpieczających.



4) Udzielaniu wzajemnej pomocy przez Strażników Państwowej Straży Rybackiej i SSR w czasie 
wykonywania czynności kontrolnych i zabezpieczających, a szczególnie w wypadkach zagrożenia, czynnej 
napaści lub zamachu na życie.

5) Organizowaniu wspólnych działań prewencyjnych, w tym z właścicielami i dzierżawcami na podstawie 
zawartych porozumień.

6) Wymianie informacji w zakresie regulaminów połowów oraz innych zmian w zakresie wydanych zezwoleń 
na uprawianie rybactwa i wędkarstwa.

VIII. ORGANIZACJA SZKOLEŃ STRAŻNIKÓW

§ 11. 1. Szkolenie Strażników organizuje Komendant Powiatowy nie rzadziej niż raz w roku.

2. Komendant Powiatowy zapewnia udział w szkoleniu odpowiednich wykładowców.

3. W szkoleniach mogą brać udział również Strażnicy Państwowej Straży Rybackiej, Straży Ochrony 
Przyrody, Straży Leśnej, Straży Łowieckiej oraz wszystkie inne służby kontrolne współpracujące z SSR w 
zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

4. Dopuszcza się do udziału w szkoleniach inne podmioty współpracujące z SSR w tym dzierżawców lub 
właścicieli wód na podstawie zawartych porozumień.




