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I. Dane identyfikacyjne 

Państwowa Straż Rybacka w Katowicach1 

 

Pan Piotr Wylon – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej 
w Katowicach2, pełniący tę funkcję od dnia 1 stycznia 2018 r. 

 

Realizacja obowiązków kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy 
z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym3. 
 

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., z uwzględnieniem dowodów 
wytworzonych przed i po tym okresie, jeżeli mają wpływ na ocenę kontrolowanej 
działalności. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

 

Iwona Soroczyńska – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKA/26/2020 z 15 stycznia 2010 r. 

(akta kontroli str.1 – 2) 
 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 

NIK ocenia pozytywnie działania Państwowej Straży Rybackiej w Katowicach, 
podejmowane w kontrolowanym zakresie w latach 2018 – 2019.  

W ramach gospodarowania wodami śródlądowymi Skarbu Państwa dla celów 
rybackich, PSR podejmowała skuteczne działania organizacyjne i nadzorcze, 
w zakresie przestrzegania przez użytkowników i dzierżawców jezior i obwodów 
rybackich, warunków określonych przepisami ustawy o rybactwie śródlądowym.  

Kontrole podejmowane w obwodach rybackich prowadzono przy współpracy z innymi 
organami, w tym Policji oraz Społecznej Straży Rybackiej, nad którą Komendant  PSR 
sprawował skuteczny nadzór.  
 
 

 

 

 

                                                      
1 Zwana dalej: PSR. 
2 Zwany dalej: Komendantem PSR lub Komendantem. 
3 T.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2168 ze zm., zwanej dalej: u.r.ś. 
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm.; dalej: ustawa o NIK. 
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
kontrolowanej działalności 

Realizacja obowiązków kontrolnych w zakresie 
przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie 
śródlądowym w latach 2018 – 2019 

1. W latach 2018 – 2019 Komendantowi PSR podlegały cztery placówki terenowe, 
posterunki w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach i Rybniku, obejmujące 
zasięgiem działania teren całego województwa śląskiego, o powierzchni wód 
wynoszącej 2500 hektarów.  

W roku 2018 PSR w Katowicach zatrudniała 13, a w 2019 r. – 14 pracowników6,  
w tym: Komendant, Zastępca Komendanta oraz dwunastu pracowników patroli 
terenowych (trzech Komendantów Posterunków PSR, siedmiu Starszych Strażników 
i dwóch Strażników PSR). 

Po przeprowadzeniu przez Komendanta szkoleń i egzaminów kwalifikacyjnych, 
stanowiących podstawę do przedłużenia ważności legitymacji Społecznych 
Strażników, w 2019 roku została uaktualniona ich lista. I tak, w Społecznej Straży 
Rybackiej7 Częstochowa z liczby 498 osób pozostało 136 Strażników, w SSR 
Katowice z 559 egzaminy zdało 391 osób, a w SSR Bielsko-Biała z 312 osób 
pozostało 55 społecznych Strażników. Łącznie w województwie śląskim liczba 
społecznych Strażników zmalała z 1369 do 582.  

(akta kontroli: str. 4 – 10)  

Odnosząc się do sytuacji kadrowej w PSR Komendant zwrócił uwagę na pewne 
negatywne aspekty, wyjaśniając między innymi, że: …ilość etatów – na dzień 
dzisiejszy PSR Katowice liczy 14 osób, biorąc pod uwagę wielkość terenu działania 
potrzeba jest znacznie większa, na poziomie ok. 25 etatów; wiek strażników to 
dzisiaj w naszej jednostce średnio 57 lat (w najbliższym czasie część osób z naszej 
jednostki przechodzi na świadczenia emerytalne). Do służby trudno pozyskać nowe 
osoby, średnia płaca – dziś to 2 500 zł netto (wynagrodzenia strażników są rażąco 
niskie, w stosunku do realizowanych zadań, zakresu obowiązków oraz 
odpowiedzialności). (…) strażnik musi posiadać pełną sprawność psychofizyczną 
(praca z bronią, środki przymusu bezpośredniego, bardzo ciężki teren, w którym nie 
można liczyć na szybkie wsparcie); strażnicy niejednokrotnie pełnią czynności 
w godzinach nocnych i narażeni są na różnorodne niebezpieczeństwa, zarówno ze 
strony zwierząt, jak i ludzi. 

(akta kontroli: str. 11 – 13) 

2. Na podstawie decyzji wydanych w latach 2006 – 2017 przez Marszałka 
Województwa Śląskiego, na terenie województwa ustanowione zostały 104 obwody 
rybackie o łącznej powierzchni wynoszącej 4 658,91 hektara. 

 (akta kontroli: str. 14 – 23)  

                                                      
6 W tym 13 w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na pół etatu. 
7 Zwanej dalej. SSR. 
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3. – 7. W okresie objętym kontrolą PSR prowadziła w szerokim zakresie działania 
kontrolno-prewencyjne.  

Kontrolami objęto: 

− dokumenty uprawniające do połowu ryb u osób dokonujących połowu, 

− dokumenty stwierdzające pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub 
wprowadzających ryby do obrotu, 

− ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub 
wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu. 

W 2018 roku Strażnicy PSR przeprowadzili łącznie 603 kontrole terenowe, w trakcie 
których ujawniono: 

− 639 przestępstw i wykroczeń przeciwko przepisom u.r.ś., z czego w 61 
sprawach skierowano wnioski do właściwych sądów rejonowych 

− 469 sprawców wykroczeń przeciwko przepisom u.r.ś. ukarano mandatami 
karnymi na łączną kwotę 42 870 zł 

− 38 sprawców wykroczeń przeciwko innym przepisom ukarano mandatami 
karnymi na kwotę 1 650 zł 

− w stosunku do 71 sprawców wykroczeń zastosowano pouczenie, w trybie 
art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń8 

− zajęto z wód i zabezpieczono sprzęt kłusowniczy w postaci: 8 sieci 
rybackich, 2 wędek i 2 samołówek. 

 (akta kontroli: str. 24 – 28)   

W 2019 roku liczba kontroli terenowych znacząco wzrosła, przeprowadzono ich 
bowiem 950, czyli o 57,5% więcej niż w roku poprzednim. W ich trakcie ujawniono: 

− 941 przestępstw i wykroczeń przeciwko przepisom u.r.ś., z czego w 41 
sprawach skierowano wnioski do właściwych sądów rejonowych 

− 739 sprawców wykroczeń przeciwko przepisom u.r.ś. ukarano mandatami 
karnymi na łączną kwotę 65 170 zł 

− w stosunku do 161 sprawców wykroczeń zastosowano pouczenie, w trybie 
art. 41 k.w.  

− zajęto z wód i zabezpieczono sprzęt kłusowniczy w postaci: 8 sieci 
rybackich, 4 wędek i 8 samołówek. 

Zarówno w 2018, jak i w 2019 roku strażnicy PSR brali udział w zarybieniach 
i odłowach wód, przeprowadzanych przez Okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie. 

W styczniu każdego roku Komendant przedkładał Wojewodzie Śląskiemu 
sprawozdanie z działalności PSR prowadzonej w roku poprzednim9. Wyniki kontroli 
przeprowadzonych w każdym roku, wykazywane były w Zestawieniach wyników 
kontroli, narastająco za poszczególne miesiące.  

(akta kontroli: str. 29 – 33, 319 – 338) 

  

                                                      
8 Dz. U. z 2019 r., poz. 821  ze zm.., zwany dalej: k.w. 
9 Sprawozdanie za rok 2018 z dnia 4 stycznia 2019 r., Sprawozdanie za rok 2019 z dnia 7 stycznia 2020 r. 
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8. W latach 2018 i 2019 PSR współdziałała z jednostkami Policji w oparciu 
o uzgodniony 15 marca 2006 r. Ramowy plan współdziałania Policji z Państwową 
Strażą Rybacką w Katowicach na terenie Województwa Śląskiego. W grudniu 2019 
roku strony rozpoczęły działania w celu zawarcia Porozumienia w sprawie 
ramowego planu współdziałania Państwowej Straży Rybackiej w Katowicach 
z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach na lata 2020-202210. 

Ramowy Plan ustalał współdziałanie Policji z PSR w szczególności poprzez: 

− wymianę informacji o zagrożeniach, rejonach, obszarach zagrożonych 
zjawiskami kłusownictwa wodnego, dewastacją środowiska naturalnego, 
osobach trudniących się obrotem nielegalnie pozyskanych ryb, 

− organizowanie i przeprowadzanie wspólnych działań, służb patrolowych na 
obszarach wodnych, mających za zadanie zwalczanie nielegalnych 
połowów, 

− wzajemną wymianę informacji co do miejsc, czasu i rodzaju wspólnych 
działań, 

− udzielanie obustronne pomocy w czynnościach realizowanych na obszarach 
wodnych, 

− wspólne organizowanie szkoleń strażników PSR z policjantami. 

(akta kontroli: str. 34 – 44)  

Zapotrzebowanie na oddelegowanie funkcjonariuszy prewencji, do wspólnej służby 
patrolowej, Komendant PSR kierował do Komendantów Miejskich i Powiatowych 
Garnizonu Śląskiego oraz Oddziału Prewencji w Katowicach, Samodzielnych 
Pododdziałów Prewencji Policji w Bielsku-Białej i Częstochowie. W toku kontroli nie 
stwierdzono przypadków odmowy organów Policji, współdziałania z PSR. Strażnicy 
PSR brali także udział w działaniach dotyczących kłusownictwa, podejmowanych 
przez Policję.  

(akta kontroli: str. 45 – 73)   

W ramach współpracy PSR przeprowadziła w 2018 roku 44 działania kontrolne 
z oddziałami prewencji Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 
i jednostkami terenowymi Policji, a w 2019 roku – 74 takie działania. 

(akta kontroli: str. 28 i 32) 

Strażnicy PSR brali udział w licznych szkoleniach organizowanych przez Policję, 
w    szczególności w zakresie prawidłowego używania środków przymusu 
bezpośredniego, posługiwania się bronią czy taserami.    

 (akta kontroli: str. 74 – 92)    

9. W okresie objętym kontrolą PSR realizowała współpracę ze Społecznymi 
Strażami Rybackimi województwa śląskiego, na podstawie opracowanych – 
każdorazowo początkiem stycznia – Planów współpracy. W ramach realizacji 
rocznych planów współpracy, Komendanci SSR przekazywali Komendantowi PSR 
miesięczne plany ich realizacji.  

(akta kontroli: str. 93 – 168)  

                                                      
10 Pismo Nr SR-0717/51/2019 z 10 grudnia 2019 r. wraz z Porozumieniem. 
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Prawidłowość realizacji zaplanowanej współpracy weryfikowana była przez 
Komendanta PSR, na podstawie kwartalnych sprawozdań złożonych przez 
poszczególne jednostki SSR.  

(akta kontroli: str. 169 – 267)    

W ramach współpracy ze Społeczną Strażą Rybacką i Strażą Polskiego Związku 
Rybackiego, w 2018 roku Strażnicy PSR przeprowadzili 223, a w roku 2019 – 273 
działania kontrolno-prewencyjne.  

 (akta kontroli: str. 32 – 33)  

Na podstawie § 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania 
specjalistycznego nadzoru nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego 
regulaminu tej straży11, Komendant PSR opracował na lata 2018 i 2019 plany 
kontroli przestrzegania przez SSR przepisów u.r.ś. Plany te zostały zatwierdzone 
przez Wojewodę Śląskiego. 

(akta kontroli: str. 268 – 270)  

Zgodnie z planem w 2018 roku przeprowadzono 4 kontrole, którymi objęto: SSR 
Powiatu Kłobuckiego, SSR w Dąbrowie Górniczej, SSR Powiatu Pszczyńskiego 
oraz Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach (SSR powiatów 
Rybnickiego, Raciborskiego i Wodzisławskiego). Zaplanowane na 2019 rok kontrole 
przeprowadzono w: SSR Powiatu Cieszyńskiego, SSR w Chorzowie, SSR Powiatu 
Myszkowskiego i Okręgu PZW w Katowicach (SSR powiatów Rybnickiego, 
Raciborskiego, Wodzisławskiego i Mikołowskiego).  

Zakres przedmiotowy powyższych kontroli obejmował prawidłowość prowadzenia 
obowiązkowej dokumentacji, określonej w regulaminie SSR, w szczególności: 

− notatek sporządzonych przez strażników, po przeprowadzonych w terenie 
czynności kontrolnych,  

− pokwitowań za odebrane ryby i przedmioty służące do ich połowu, 

− pokwitowań za przekazanie odebranych ryb i przedmiotów służących do 
kłusowania uprawnionym podmiotom. 

Ponadto badano prawidłowość sporządzonych zawiadomień o przestępstwie, 
skierowanych do właściwej prokuratury oraz sprawozdań kwartalnych z działalności 
kontrolowanej SSR.  

W toku przeprowadzonych przez Komendę PSR, w latach 2018 – 2019 kontroli nie 
stwierdzono istotnych nieprawidłowości, a stwierdzone drobne uchybienia 
korygowano podczas kontroli.  

 (akta kontroli: str. 271 –  318)  

. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
                                                      
11 Dz. U. Nr 49, poz. 489. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Katowice, dnia 6 kwietnia 2020 r. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach  
 

                     Kontroler 

             Iwona Soroczyńska 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

 ……………………………………. 

 

 

 


