
                                          
 
 
 

 
                                                                     Dezyderat nr 3/8                                           

Komisji Ochrony Środowiska,  
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  

oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
do Prezesa Rady Ministrów 

 
  w sprawie niepokojącej informacji o cofnięciu unijnego wsparcia  

                                                      dla rolników - hodowców karpia 
  

 uchwalony w dniu 20 czerwca 2017 r. 
 

Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, na wspólnych posiedzeniach w dniach: 25 maja i 20 czerwca br., zapoznały się z informacją 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Środowiska na temat unijnych 

dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich, z uwzględnieniem 

niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia. 

W trakcie debaty wyrażono zaniepokojenie kierunkiem działań obranym przez Ministerstwo 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które proponuje zmiany w Programie Operacyjnym  

(PO) „Rybactwo i Morze” polegające na relokacji środków unijnych z Priorytetu 2 Wspieranie 

akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej 

na wiedzy – na rzecz Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy.  

W trakcie dyskusji właściciele gospodarstw rybackich podkreślali, iż zaproponowane zmiany 

spowodują rezygnację z prowadzenia przez nich ekstensywnej gospodarki stawowej, a w następstwie 

likwidację dużej liczby gospodarstw stawowych.  

Komisje podzielają zdanie, że ze względu na pozytywny wpływ rekompensat wodno-

środowiskowych na stan środowiska naturalnego, utrzymanie cennych siedlisk roślinnych                    

i zwierzęcych, a także ze względu na fakt, że dopłaty te stanowią ważny element w dialogu pomiędzy 

służbami ochrony przyrody, a środowiskiem rybackim, ilość środków na wyżej wymienione dopłaty  

w PO „Rybactwo i Morze 2014-2020” nie może być zmniejszona, a  system rekompensat powinien 

funkcjonować  na dotychczasowych zasadach. 

Zdaniem Komisji, aktualne działania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej, budzą poważne zaniepokojenie. W związku z powyższym Komisje oczekują ponownego 

przeanalizowania planowanych działań Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

 

 

     Zastępca Przewodniczącego                                                       Przewodniczący Komisji    

  Komisji Rolnictwa  i Rozwoju                                                 Ochrony Środowiska, Zasobów  
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