
 

Wyciąg ze Sprawozdania rocznego z działalności Zespołu do spraw Śródlądowej Gospodarki 
Rybackiej i Wędkarskiej. 

 Działając na podstawie Zarządzenia nr 7 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 
2022r. powołany został w/w zespół. W dniu 11 maja został formalnie ukonstytuowany 11 osobowy 
zespół, wśród którego znaleźli się przedstawiciele poszczególnych organizacji rybackich oraz instytucji 
wskazanych w rozporządzeniu.  

Zespół odbył łącznie 4 spotkania, w tym jedno w trybie on-line. W każdym posiedzeniu zespołu 
uczestniczyli zarówno członkowie Zespołu jak również przedstawiciele Departamentu Rybołówstwa z 
Panią Dyrektor Magdaleną Zasępą na czele oraz zaproszeni goście (ARiMR, KOWR i inni). Dodatkowo 
wytypowany przez Zespół 5 osobowy skład został wydelegowany do kontaktów z przedstawicielami 
Wód Polskich – sprawy użytkowania obwodów rybackich. Dzięki staraniom Przewodniczącego odbyły 
się dwa spotkania – jedno w Ministerstwie Rolnictwa drugie w PG Wody Polskie. Dodatkowo na 
wniosek Zespołu dzięki Ministrowi K. Cieciórze odbyło się jedno spotkanie z Ministrem Rolnictwa 
Panem H. Kowalczykiem. Spotkanie to miało charakter organizacyjny, w trakcie którego 
przedstawiono problematykę związaną z działaniem Wód Polskich wbrew Ustawie o rybactwie 
śródlądowym. Z każdego posiedzenia zespołu sporządzano stosowne protokoły/notatki, które są 
dostępne w DR oraz u Przewodniczącego.  

Podczas I posiedzenia zespół wyznaczył priorytetowe zadania na najbliższy okres: 

- a) spotkanie z przedstawicielami rybołówstwa morskiego celem nawiązania ściślejszej współpracy 
m.in. realizacja nowego Funduszu dla Rybactwa (termin wyznaczy Przewodniczący w uzgodnieniu z 
Ministrem) oraz wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego strat wyrządzanych przez 
szkodniki rybackie m.in. kormorany, foki. 

Spotkania takie na bieżąco były realizowane. Na bieżąco też konsultowano zapisy ds. nowego 
Funduszu Rybackiego, dotyczące głównie Priorytetu I. Kwestia szkodników rybackich była omawiana 
w celu omówienia zasad rekompensat za straty wyrządzone przez ptaki rybożerne. Na kolejne 
spotkania Zespołu zaproszeni zostaną przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz przedstawiciele 
rybołówstwa morskiego. Doproszono również jako wsparcie merytoryczne m.in. w tej tematyce Anię 
Pyć oraz Jurka Czyżaka.  

b) przygotowanie spotkania z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, w tym z 
dyrekcją nowopowstałego  Departamentu Rybactwa (sprawa działań związanych z pracami nad 
użytkowaniem obwodów rybackich oraz zmianami w Prawie Wodnym), wypracowanie zasad 
współpracy m.in. w zakresie konsultacji nowo powstających dokumentów prawnych, 

Przewodniczący doprowadził do dwóch spotkań z Wodami Polskimi (notatki ze spotkań dostępne w 
DR). W trakcie tych spotkań oprócz innych ważnych tematów stwierdzono m.in.,że Wody Polskie 
działają wbrew ustawie o rybactwie i nie konsultują wydawanych dokumentów z branżą(projekt 
„opłata krajowa”, nowy wzór umowy itp.). Dodatkowo pomimo otrzymywanych sygnałów od 
środowiska rybackiego i DR MRiRW, że wprowadzanie „opłaty krajowej” wymaga rzetelnej analizy 
prawnej, gospodarczej i ekonomicznej,Wody Polskie procedują te przepisy bez jakichkolwiek 
konsultacji. Zapisy umów oraz procedur ich przedłużania przygotowywane przez Wody Polskie są 
sprzeczne z dostępnymi nam opiniami prawnymi, podstawowymi kanonami nauki i praktyki 
ichtiologicznej oraz bezpodstawnie ingerują w zapisy zawarte w pozytywnie zaopiniowanych 
operatach rybackich. Zdaniem Zespołu, PGW WP prowadząc te działania, mające cechy głębokich 



zmian strukturalnych w rybactwie, bezprawnie wkraczają w kompetencje Ministra Rolnictwa – 
odpowiedzialnego za dział „Rybołówstwo”. 

Doprowadzono również w tej sprawie do spotkania z Ministrem Kowalczykiem. Niestety pomimo 
uzgodnień Pan Marek Gróbarczyk Minister w Ministerstwie Infrastruktury w spotkaniu nie 
uczestniczył, jak również nie wskazał kolejnego terminu spotykania. Nie zostało również zrealizowane 
kolejne spotkanie z Ministrem Kowalczykiem pomimo wniosku Zespołu.  

Zespół uczestniczył w posiedzeniu Prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, 
poświęconemu m.in. aktualnym działaniom PGW WP i ich katastrofalnym skutkom dla branży 
rybackiej. Zgodnie z zapowiedzią Przewodniczącego Rady, kolejnym etapem będzie spotkanie z 
udziałem Doradców Prezydenta RP  Ministrami -  H. Kowalczykiem i M. Gróbarczykiem oraz 
przedstawicielami  Zespołu, w celu rozwiązania wyżej opisanego problemu. 

Zespół w dalszym ciągu będzie lobbował za spotkaniami z PGW WP oraz za tym, aby przestrzegano 
zapisów ustawy o rybactwie. Ważne jest to, aby wszelkie przepisy planowane do wdrożenia 
konsultowano ze środowiskiem rybackim i Ministrem Rolnictwa.  

b) przeprowadzenie konsultacji w zakresie wykorzystania środków poprzedniego okresu 
programowania oraz powstającego nowego okresu programowania. 

Na bieżąco sprawy te są konsultowane w trakcie posiedzeń Zespołu. Ta tematyka znajduje się na 
bieżąco w agendzie spotkań Zespołu. Dodatkowo, aby być na bieżąco z informacjami dot. 
wykorzystania środków zapraszany jest przedstawiciel ARiMR, reprezentowany przez Pana Dyrektora 
B. Kandziaka.  

c) podjęcie działań w zakresie wypracowania metodyki wyliczeń strat spowodowanych prze 
kormorany, zarówno na obiektach stawowych, jak i na terenie pozostałych powierzchniowych wód 
płynących (jeziora, rzeki) oraz zbiorników zaporowych.  

Zespół podjął działania przy współpracy z IRŚ, który przygotował propozycję ankiety. Ankieta ta 
została przesłana branży rybackiej do konsultacji i przekazana do DR. Kolejnym krokiem będzie 
wypracowanie zasad wyliczania strat oraz doprowadzenie do spotkania z kierownictwem 
Ministerstwa Środowiska. 

d) pozostałe sprawy omawiane na bieżąco wg.zgłoszonych propozycji, zarówno ze strony branży jak 
również Departamentu Rybołówstwa: 

- omawiano sprawy dzierżaw gruntów i budynków od KOWR, 

- konsultowano wdrażanie rekompensat wojennych,  

- analizowano problemy przy rozliczaniu wniosków unijnych. 

Podsumowując, utworzenie Zespołu było b. dobrą decyzją. Jego skuteczność zależeć będzie od 
ściślejszej współpracy na linii DR-zespół i aktywności poszczególnych organizacji w Zespole. 
Konsekwentne realizowanie założeń i wniosków wychodzących z posiedzeń Zespołu. Większą 
aktywność DR w konsultowaniu i wypracowywaniu nowych pomysłów na lepsze funkcjonowanie 
branży i z wizją jej rozwoju. Aktywne uczestnictwo przedstawicieli DR w konferencjach 
organizowanych przez uznane organizacje. Przed nami kolejne wyzwania: kontynuowanie starań o 
uzyskanie odszkodowań z tytułu działań kormorana, zabezpieczenie branży i naturalnych zasobów na 
wodach płynących, nowe technologie w akwakulturze, promocja ryb i wdrażanie jej do m.in. branży 
HoReCa, uznanie stawów jako mała retencja, nowy program rybacki, efektywna współpraca z Nauką, 



wspieranie szkolnictwa zarówno na szczeblu technikum jak i wyższym, dywersyfikacja w 
gospodarstwach rybackich, podejmowanie działań niwelujących skutki działań wojennych na 
Ukrainie. 

Wszystkim członkom Zespołu za aktywną działalność dziękujemy.  W imieniu Zespołu: 

Jakub Roszuk przewodniczący, Paweł Wielgosz zastępca i Dorota Fopp-Bayat sekretarz. 

 


