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Zapis wypowiedzi (transkrypcja) 
Niniejszy zapis wypowiedzi stanowi przekształcenie wypowiedzi z nagrania dostępnego w formie 

audiowizualnej do formy tekstowej, zatem nie jest to przesłane przemówienie danej osoby. W przypadku, 

gdy wypowiedź w danym momencie była niezrozumiała, w tekście umieszczono stosowną adnotację. 

Nagranie jest dostępne na stronie wysłuchania oraz na YouTube OFOP. 

Rozpoczęcie wysłuchania 

Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 

Dzień dobry, państwu. Serdecznie witam na kolejnym z cyklu wysłuchań publicznych w sprawie 

programów krajowych dotyczących perspektywy Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Dzisiaj 

spotykamy się w bardzo ważnym temacie. Otóż przedmiotem dzisiejszego wysłuchania publicznego 

będzie program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Zaczynamy za chwilkę. Nasze 

wysłuchanie mniej więcej potrwa do godziny dwunastej, dwunastej trzydzieści. Wszystko zależy od tego, 

jak sprawnie nam to pójdzie. Witam państwa w imieniu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych i Fundacji Stocznia, ze wsparciem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i, 

dodatkowo, resortu, który zajmuje się [tym] programem. Organizujemy dzisiejsze [wysłuchanie] pod 

patronatem Podkomitetu do spraw Rozwoju Partnerstwa, Komitetu Umowy Partnerstwa na obecną 

perspektywę. Szanowni państwo, dzisiaj nasze spotkanie odbywa się w formie takiego webinaru na 

Zoomie, ale przebieg jest transmitowany. Jesteśmy zarówno na platformie YouTube, jak i Facebook. 

Mam nadzieję, że tutaj dostawcy usług nie zawiodą i dzisiaj wszystko przebiegnie prawidłowo, jak 

zawsze. Jest nas powyżej setki osób na Zoomie. Te osoby, które korzystają z aplikacji Zoom, mogą 

zamieszczać swoje uwagi na czacie. Wszelkie uwagi do autorów programu zachęcamy, aby wprowadzać 

w miejscu Q&A, czyli miejscu, w którym możemy zadawać pytania i będą [na nie udzielane] odpowiedzi. 

Na wszystkie pytania autorzy postarają się odpowiedzieć w stosownym czasie. Z dzisiejszego spotkania 

sporządzona będzie transkrypcja. Te pytania, które się w tej sekwencji Q&A, a także na czacie, pojawią, 

postaramy się przekazać do ministerstwa, włącznie z tą transkrypcją. Całość tłumaczona jest dzisiaj na 

język migowy – bardzo dziękuję państwu za sprawne tłumaczenie. Chciałabym państwa uprzedzić, że 

będziemy dzisiaj stosować taką formułę, która znana jest z europejskiej zasady partnerstwa, czyli 

wypowiadać będą się przedstawiciele poszczególnych sektorów i branż. Najpierw będzie to szeroko 

rozumiana administracja publiczna, sektor nauki, później biznes, partnerzy społeczno-gopodarczy, 

https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/program-dla-rybactwa
https://youtu.be/Zd9s53qUZoE
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organizacje producentów, pracodawców, związków zawodowych – te, które się oczywiście zgłosiły. 

Następnie partnerzy społeczeństwa obywatelskiego reprezentowani przez federacje, związki, 

porozumienia, koalicje, a po krótkiej przerwie – przedstawiciele poszczególnych podmiotów, instytucji, 

organizacji, biznesu, poszczególnych firm. Oczywiście te osoby, które mamy dzisiaj na Zoomie, będą 

mogły również jeszcze zabrać głos, ja taką minutę państwu dam jeszcze na możliwość dopowiedzenia, dla 

tych, którzy by chcieli jeszcze coś dopowiedzieć, albo (być może) się państwo zainspirowali i chcieliby też 

jeszcze zadać jakieś pytanie, wątpliwość albo postulat. To będą wypowiedzi mówców – osób, które 

chciałyby zgłosić uwagi. Ale zaczniemy oczywiście od autorów programu i tutaj bardzo serdecznie witam 

panią Martę Rabczyńską-Kapcińską, która w imieniu Ministerstwa Rolnictwa [i Rozwoju Wsi] zabierze za 

chwilkę głos. Pani już się przygotowuje, za chwilkę ruszymy z tą… Mam nadzieję, że już wszyscy [są] 

gotowi. Jeśli tak, to oddaję głos. Pani Marta Rabczyńska-Kapcińska, Dyrektor Departamentu 

Rybołówstwa. Proszę. 

Marta Rabczyńska-Kapcińska, Dyrektor Departamentu Rybołówstwa 

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich uczestników spotkania dotyczącego 

programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Tak jak było [już wcześniej] wspomniane, nazywam się 

Marta Rabczyńska-Kapcińska, jestem dyrektorem Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odpowiadamy między innymi za przygotowanie programu operacyjnego na 

kolejną perspektywę finansową. Ogromne podziękowania dla organizatorów tego spotkania, dlatego że 

jest to dla nas dodatkowa możliwość zaprezentowania programu i zebrania opinii naszych partnerów 

społecznych na temat dokumentu, który przygotowaliśmy. Wiemy, że podobne wysłuchania już miały 

miejsce i spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem, na przykład w przypadku umowy partnerstwa. Jeżeli 

zaś chodzi o sam program operacyjny – okres programowania 2021-2027 to kolejny okres 

programowania, z którym mamy do czynienia, w którym przygotowujemy program operacyjny. Sięgając 

w przeszłość, naszym pierwszym doświadczeniem z okresu funduszy unijnych dla rybactwa był Sektorowy 

Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb na lata 2004-2006, finansowany z europejskiego 

Instrumentu Wspierania Rybołówstwa czy też Orientacji Rybołówstwa. Tłumaczenia są różne i to było 

takie nasze pierwsze doświadczenie po wejściu do Unii Europejskiej. Takim pełnym okresem 

programowania był kolejny okres na lata 2007-2013, gdzie program finansowany był z Europejskiego 

Funduszu Rybackiego. I tam mieliśmy okazję przećwiczyć cały cykl, to jest brać udział w negocjacjach 

rozporządzenia na szczeblu unijnym, które dotyczyły funduszu, a następnie przećwiczyć całą ścieżkę 
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krajową, czyli przygotować program operacyjny , negocjować go z Komisją Europejską, no i przygotować 

całe oprzyrządowanie prawne na szczeblu krajowym. Trzecim naszym doświadczeniem był Europejski 

Fundusz Morski i Rybacki na lata 2014-2020, który jeszcze wdrażamy. Tutaj spotkaliśmy się z nowymi 

wyzwaniami, ponieważ po reformie Wspólnej Polityki Rybołówstwa w 2013 roku przyszło nam 

finansować dodatkowy aspekt, to jest zintegrowaną politykę morską. Alokacja na lata 2007-2013 

wynosiła około 734 miliony euro, natomiast na lata 2014-2020 wkład unijny [wyniósł] około 530 

milionów euro. Obecna perspektywa na lata 2021-2027 to na szczeblu unijnym około 512 milionów euro, 

co z wkładem krajowym daje nam ponad 730 milionów euro. Jeżeli chodzi o główne obszary wsparcia 

funduszu na lata 2021-2027, to przede wszystkim wspieranie zrównoważonego rybołówstwa – już 

tradycyjnie – oraz odbudowa i ochrona żywych zasobów wodnych, również tradycyjnie wspieranie 

zrównoważonej akwakultury oraz przetwarzanie obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, rozwój 

niebieskiej gospodarki na obszarach przybrzeżnych i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności 

lokalnych, zapewnienie bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrona i zrównoważone zarządzanie 

nimi. Tradycyjnie, wsparcie w ramach nowego programu skierowane będzie do podmiotów działających 

w sektorze rybołówstwa morskiego i śródlądowego, akwakultury, przetwórstwa, wprowadzenia do 

obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, do podmiotów odpowiedzialnych za kontrolę i 

egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz zbierania danych rybackich – są to 

niezwykle ważne obszary; do placówek edukacyjnych oraz branżowych instytutów naukowo-badawczych, 

do rybackich lokalnych grup działania, stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego 

realizujących działania w zakresie rybołówstwa oraz do podmiotów odpowiedzialnych za monitoring i 

nadzór obszarów morskich, a także podmiotów pełniących funkcję straży przybrzeżnej. Pierwsze prace 

nad nowym programem operacyjnym już dawno się rozpoczęły, bo już chyba w 2018 roku. Sporo się 

zmieniło, zmieniły się uwarunkowania funkcjonowania sektora, mieliśmy do czynienia z nieoczekiwanymi 

zwrotami akcji i wydarzeniami. Mam tutaj na myśli na przykład zamknięcie połowów dorsza w drugiej 

połowie 2019 roku oraz drastyczne obniżki kwot w roku 2020 i 2021. Zasoby ryb na Bałtyku kurczą się w 

sposób zastraszający. Są to okoliczności niezwykle istotne, które musimy wziąć pod uwagę, projektując, 

przygotowując nowy program operacyjny . Dużym zaskoczeniem dla wszystkich branż, nie tylko dla 

naszej, był kryzys związany z koronawirusem, który tak właściwie ma ciągle trudne do przewidzenia 

konsekwencje. W czasie pandemii sektor rybołówstwa i akwakultury ucierpiał z powodu zakłóceń rynku 

wywołanych spadkiem popytu oraz zamknięciem wielu miejsc sprzedaży i punktów zbytu. Mieliśmy do 

czynienia ze znacznym spadkiem cen, co w dalszej kolejności przyczyniło się do zachwiania płynności 
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finansowej i aktywności gospodarczej, szczególnie w przypadku małych, średnich przedsiębiorstw i 

podmiotów o niewielkiej rentowności, niedysponujących wolnymi zasobami finansowymi. Można tutaj 

wymieniać również szereg innych okoliczności. Generalnie, co chcemy przekazać? Staraliśmy się 

uwzględnić wszystkie ważne czynniki, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie sektora. Przede 

wszystkim wspomniane już uwarunkowania ekonomiczne, którym podlega sektor, ale także konieczność 

zapewnienia konkurencyjności tego sektora w zakresie rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa czy 

również liczne zobowiązania na poziomie unijnym, wynikające na przykład z Europejskiego Zielonego 

Ładu. Na nowy okres programowania zdefiniowaliśmy kilka obszarów priorytetowych, które znajdą swoje 

odzwierciedlenie we wdrażanych działaniach: przede wszystkim podniesienie rentowności gospodarstw 

rybackich i innych podmiotów funkcjonujących w sektorze rybołówstwa, między innymi poprzez 

pobudzanie przedsiębiorczości, wdrażanie innowacji, dywersyfikację działalności i różnicowanie 

dochodów, inwestycje produkcyjne i pozaprodukcyjne, skracanie łańcucha dostaw i wzmocnienie sieci 

dystrybucji. Kolejnym priorytetem będzie zapewnienie wymiany pokoleniowej, między innymi poprzez 

promowanie zawodu rybaka i ichtiologa – mamy tutaj ogromne problemy, następnie – zapewnienie 

bioróżnorodności ekosystemów wodnych, między innymi poprzez prowadzenie gospodarki 

zarybieniowej, zapobieganie [niezrozumiałe, 00:17:02] monitoring obszarów chronionych, wsparcie 

chowu i hodowli gatunków ryb, których populacje naturalne są zagrożone lub wymagają odtworzenia czy 

rekompensaty za straty spowodowane przez gatunki chronione, ale również popularyzację wiedzy w 

zakresie ochrony środowiska. Kolejnym aspektem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu i zmniejszenie 

emisji dwutlenku węgla, między innymi poprzez inwestycje w zakresie energooszczędności i 

dywersyfikacji źródeł energii, zwiększenie zastosowania odnawialnych źródeł energii, promowanie 

modelu gospodarki neutralnej środowiskowo i o obiegu zamkniętym, racjonalizowanie gospodarki wodą i 

odpadami. Kolejnym obszarem jest budowanie modelu działalności gospodarki odpornej na zagrożenia, 

między innymi poprzez zapewnienie mechanizmu interwencyjnego na wypadek wystąpienia siły wyższej, 

incydentów środowiskowych, takich jak powódź, susza czy incydenty związane ze zdrowiem publicznym. 

Kolejnym obszarem, priorytetem będzie budowanie zdolności opartej na wiedzy, między innymi poprzez 

promowanie nowych metod zarządzania i organizacji produkcji, wsparcie współpracy w ramach B+R, 

promowanie zrzeszeń, promowanie budowania sieci partnerstw, wsparcie współpracy 

międzyinstytucjonalnej i wymiany wiedzy, poprawa współpracy między przedstawicielami sektora a 

jednostkami naukowo-badawczymi, ale również popularyzację wiedzy wśród społeczeństwa z zakresu 

potencjału rozwojowego niebieskiej gospodarki oraz ochrony środowiska czy czystości i jakości wody. 
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Kolejnym obszarem będzie budowanie potencjału rozwojowego poprzez zacieśnianie więzi kulturowych. 

I tutaj chcemy skupić się przede wszystkim na promowaniu dziedzictwa regionalnego terenów rybackich i 

popularyzacji wiedzy na temat tradycji rybackich, ale również popularyzacji wiedzy na temat znaczenia 

przyrody i dbałości o klimat, rozwoju turystyki i szeroko rozumianej promocji sektora terenów rybackich. 

Więcej szczegółów, bo to tylko taki wyciąg z tego, co w programie można odnaleźć, znajduje się we 

wstępnym projekcie, który został zawieszony na stronie internetowej, który jest podany do publicznej 

wiadomości. I w tym miejscu chciałam jeszcze raz podziękować i zaprosić do dyskusji. Zapewniam, że 

wszystkie komentarze i uwagi są dla nas cenne, ciekawe, będziemy je skrzętnie notować i tak jak zostało 

na wstępie zapowiedziane, w odpowiednim czasie będziemy się do nich ustosunkowywać. Dziękuję 

bardzo i życzę nam wszystkim udanego spotkania. 

Iwona Janicka: Dziękuję, pani dyrektor. Szanowni państwo, mamy ogromną tutaj prośbę do tych 

panelistów, którzy za chwilkę wystąpią. Jak słyszeliście państwo, wszelkie uwagi [są] mile widziane. 

Zdajemy sobie sprawę, że przeanalizowanie dokumentu wymagało sporo czasu, a my państwu dajemy 

zaledwie kilka minut, ale wiemy, że państwo świetnie przygotowują swoje wystąpienia, w te pięć minut, 

trzy minuty naprawdę można powiedzieć wiele cennych rekomendacji, uwag. Kilka zasad. Po pierwsze 

odnosimy się do dokumentu. Pamiętamy, że to jest wysłuchanie, czyli nie prowadzimy dyskusji, staramy 

się nie polemizować, bo druga strona po prostu, czy inna osoba, która dzisiaj występuje, nie będzie miała 

szansy, żeby się do tego odnieść. Starajmy się skoncentrować na dokumencie, na tych zapisach, które są, 

czego w tym dokumencie brakuje, co by było dobre, być może jakieś wątpliwości. To nie jest tak, że my 

się znamy na wszystkich dokumentach. Być może państwa oczekiwanie, państwa postulat będzie 

zrealizowany w ramach innego programu, ale starajmy się to dzisiaj wyartykułować. Tych z państwa, 

którzy są w aplikacji Zoom i będą zabierać głos informuję, że na odpowiednim etapie nasza obsługa 

państwa „przerzuci”, że tak powiem kolokwialnie, czyli zaprosi państwa na scenę, będziecie państwo 

wtedy [mogli] w odpowiednim momencie włączyć mikrofon. Tych z państwa, którzy nie podpisali się 

swoim imieniem i nazwiskiem, nie będzie nam łatwo wyłapać. Wiem, że część z państwa nie ma takiej 

opcji, aby teraz użyć opcji Rename, czyli zmienić to imię i nazwisko, więc bardzo proszę, żeby wpisać w 

takim razie na czacie, aby obsługa mogła to zrobić. Dziękuję jeszcze raz za wprowadzenie do tematyki, 

[jest to] bardzo ciekawe i interesujące. Myślę, że uwag będzie sporo. Za chwilę rozpoczniemy rundę 

wystąpień przedstawicieli sektora administracji, przedstawicieli samorządów i sektora nauki. Pani 

Magdalena Sobina już się przygotowuje, będzie to pięć minut, a po pani będzie miała wystąpienie pani 

Justyna Durzyńska, też już proszę o przygotowanie, bo być może czasami bywa, że nasi mówcy skracają 
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wypowiedź, więc musimy reagować. Pani Magdalena Sobina z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego – będzie pani miała pięć minut. W tej części wszyscy mówcy mają pięć minut na 

wypowiedź. Bardzo proszę. 

Wystąpienia uczestniczek i uczestników 

wysłuchania 

Magdalena Sobina, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

Magdalena Sobina: Dzień dobry, państwu. Bardzo na początku chciałam serdecznie podziękować za 

możliwość wzięcia udziału w tym panelu i możliwość zabrania głosu pod kątem naszej przyszłości, czyli 

pod kątem realizacji programu w nowej perspektywie finansowej. Ja chciałabym się jakby odnieść do tej 

części związanej z RLKS-em czyli Rozwojem Lokalnym Kierowanym przez Społeczność. Szanowni państwo, 

lider wdrażany jest już od dwóch perspektyw finansowych. Przez kilkanaście lat, właśnie dzięki tym 

działaniom, uruchomiono w ramach programu operacyjnego Ryby z lat 2007-2013, następnie przez 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 udało się znacząco poprawić rozwój obszarów 

wiejskich zależnych od rybactwa. Bardzo dużą rolę tutaj odgrywały oczywiście lokalne grupy rybackie, 

które poprzez swoją właśnie aktywność włączały społeczność lokalną do prac nad pisaniem strategii, 

potem do jej realizacji. I dzięki właśnie tym aktywnościom tych lokalnych grup działania nastąpił rozwój 

przedsiębiorczości na tych obszarach. Wiele gospodarstw rybackich rozwinęło swoją działalność i 

kontynuuje tę działalność nadal, poprawiła się znacznie infrastruktura turystyczna. Również na tych 

obszarach były realizowane różne działania informacyjne, szkoleniowe, wydarzenia promocyjne, które 

promowały program. Dzięki właśnie tym aktywnościom lokalnych grup działania są przekazywane 

wszelkie działania związane z zachowaniem dziedzictwa lokalnego, z prawidłowym odżywianiem się, 

wypromowane zostało przede wszystkim też jakby spożycie zdrowych ryb, jak to jest ważne w naszej 

diecie i to jest przekazywane również dzieciom i młodzieży. I dzięki tym właśnie działaniom udało się 

bardzo, bardzo na tych obszarach wiele zrobić. Natomiast Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

przygotowując się do nowej perspektywy [finansowej], bardzo zachęcało również samorządy 

województw do tego, aby zwiększyć rolę tego RLKS-u, czyli poprzez zaangażowanie w swoje strategie 

również funduszy z Polityki Spójności – czyli mówimy tutaj o Europejskim Funduszu Społecznym Plus oraz 
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Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na tę zachętę generalnie dużo województw 

odpowiedziało pozytywnie, czyli wiele województw w tej perspektywie finansowej będzie wdrażać 

właśnie te wielofunduszowe strategie, angażując również te właśnie inne fundusze, natomiast Fundusz 

Rybacki, który tak naprawdę w tym instrumencie funkcjonuje właśnie od dwóch perspektyw 

finansowych, w ramach przyszłego okresu programowania zostaje wyłączony z RLKS-u. Czyli nie będzie 

można kontynuować przez lokalne grupy rybackie, które do tej pory z powodzeniem realizowały te 

wielofunduszowe strategie, niestety, już takiej opcji nie będzie. Będą musiały funkcjonować na danym 

obszarze równolegle dwie strategie: jedna monofunduszowa – z Funduszu Rybackiego i [druga] 

wielofunduszowa – z funduszu EFRROW-u, EFS-u plus, FRR-u, co nie znajduje żadnego jakby uzasadnienia 

– ani ekonomicznego, ani z punktu widzenia nawet rozwoju tych obszarów, bo na danym obszarze będą 

równolegle funkcjonować dwie podobne strategie. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o to, aby 

jeszcze rozważyć tę możliwość, żeby jednak ten Fundusz Morski zaangażować w przyszłej perspektywie i 

dać możliwość rozwoju tego RLKS-u w nowej perspektywie finansowej, to jest jakby po pierwsze. Po 

drugie, docierają do nas też bardzo niepokojące sygnały o przeznaczeniu środków na RLKS. Zamiast 

właśnie rozwijać ten instrument, wzmacniać, gdzie tak naprawdę też ministerstwo do tego zachęca, my 

w tej chwili bardzo znacznie ograniczamy środki na ten instrument. Bo z informacji uzyskanych przez 

ministerstwo dochodzi do takiej sytuacji, że będziemy mieć budżet w wysokości 50 milionów euro, co 

oznacza, że to jest połowa środków z obecnie funkcjonującej perspektywy finansowej. I to oznacza nic 

więcej, [jak] tylko to, że 50% lokalnych grup rybackich, które z powodzeniem realizują strategie już od 

dwóch perspektyw finansowych, niestety, będą musiały swoją działalność przynajmniej w takim zakresie, 

który do tej pory mieli, niestety, zakończyć. To skutkuje tym, że te obszary pozostaną tak naprawdę bez 

wsparcia, zwłaszcza tutaj chodzi o gospodarstwo rybackie i rybaków, którzy bardzo często korzystali z 

tego instrumentu. Udało się bardzo wiele na tych obszarach zrealizować i zrobić, i to jest po prostu fakt. 

Wystarczy pojechać na obszary tych lokalnych grup rybackich, żeby zobaczyć, jak dużo w ramach tych 

dwóch perspektyw finansowych udało się na tych obszarach zrobić, jaki nastąpił rozwój na tych 

obszarach. W związku z tym też jest ogromna prośba, żeby jednak jeszcze próbować zweryfikować ten 

budżet i jednak znacznie większą część środków przeznaczyć na ten jakże ważny instrument, bo tu trzeba 

jeszcze raz podkreślić, że to jest oddolny instrument, czyli tak naprawdę sami mieszkańcy decydują o 

tym, co chcą realizować w ramach strategii i jakie działania są im potrzebne. To jest odpowiedź na 

potrzeby po prostu tych mieszkańców [z] tych obszarów. Więc dlatego to jest tak niezwykle istotny i 

ważny instrument, żeby go jednak kontynuować, wspierać, rozwijać, a nie teraz go ograniczać – i to 
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znacznie ograniczać, pozbawić możliwości realizacji w wielofunduszowym obszarze. Dlatego tutaj też jest 

takie odniesienie, że nie do końca zgadzam się z tym, co jest wpisane właśnie w programie pod kątem 

analizy SWOT, bo tam są niektóre informacje, które jakby nie mają potwierdzenia czy odzwierciedlenia w 

rzeczywistości, jak to rzeczywiście ten instrument funkcjonuje i działa. I tutaj na pewno, jeżeli będzie 

możliwość zgłaszania w ogóle uwag, to będziemy takie uwagi… 

Iwona Janicka: Dziękuję, pani Magdaleno. Trzymajmy się czasu, żeby każdy mógł się wypowiedzieć. 

Magdalena Sobina: Halo? 

Iwona Janicka: Starałam się przerywać, ale… Bardzo przepraszam. Dobrze. Dziękuję pięknie. Bardzo 

przepraszam, że już tak przerwałam, ale starałam się wysłuchać. Pani Magdaleno, będzie można jeszcze 

na minutkę później się zgłosić do uzupełnienia wypowiedzi. W tej chwili głos zabierze pani Justyna 

Durzyńska, również z urzędu marszałkowskiego, ale województwa pomorskiego, a przygotowuje się pan 

Andrzej Pilarczyk. Pani Justyno, pięć minut dla pani. 

Justyna Durzyńska, Instytucja Pośrednicząca – samorząd województwa 

pomorskiego 

Justyna Durzyńska: Dzień dobry, państwu. Również bardzo dziękuję za możliwość wzięcia udziału w 

wysłuchaniu i zabrania głosu. Ja chcę kontynuować ten wątek koleżanki w odniesieniu do zapisów 

programu. Bo rzeczywiście jest tak, że dzisiaj planowana alokacja to ma być połowa planowanej alokacji 

na lokalne grupy rybackie i jeżeli dobrze czytam wskaźniki, to ma być ich siedemnaście, czyli o połowę 

mniej. Już dzisiaj w tej analizie SWOT, która jest punktem wyjścia niejako do budowy całego programu, 

czytamy wśród słabych stron o obszarach wykluczonych ze wsparcia. Rzeczywiście, w tej perspektywie 

finansowej z uwagi na ograniczone środki finansowe jedna, dwie czy trzy grupy chyba nie otrzymały 

wsparcia. No, ale jeżeli na to nałożymy… a przypomnę, że to LGR-y same definiują swoje granice, 

wskaźnik rybackości był przygotowany przez Instytut Rybactwa, algorytm liczenia tej rybackości był 

również znany, no więc, jeżeli my już dzisiaj mówimy o obszarach wykluczonych, a tak jak powiedziałam, 

być może zdarzyły się z uwagi na ograniczany zakres środków, to tym bardziej w kolejnej perspektywie 

tych obszarów będzie więcej. W analizie SWOT jest mowa o tym, że obszary rybackie są zmapowane, że 

jest zmapowana Polska pod kątem rybackości. W związku z powyższym taki postulat czy jakby wniosek 

do analizy SWOT, żeby te obszary zmapowane czy tę mapę obszarów pokazać w programie i w ten 

sposób niejako być może wyznaczyć obszary kwalifikujące się do wsparcia na zasadzie kryterium 
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dostępności w ramach osi czwartej. Bo my w zagrożeniach znowu mówimy w analizie SWOT o 

wykluczeniu obszarów i o pogorszeniu się sytuacji na obszarach, które nie będą objęte instrumentem, a 

zatem to oznacza, że my zdajemy sobie sprawę z zagrożeń i nawet ich nie próbujemy niwelować, tylko 

jeszcze zapisy programu intencyjnie te zagrożenia będą pogłębiać. Drugi wniosek, jeżeli chodzi o analizę 

SWOT, to chciałabym prosić o uzupełnienie wielu informacji tam zawartych o źródła informacji, o wynik 

jakiegoś badania ewaluacyjnego, metodykę tego badania, jaka była populacja badana i jaka była 

liczebność grupy. Bo ja zapoznawałam się i z raportem z NIK-u, i z raportem z badania ewaluacyjnego z 

grudnia 2020 roku i wiele elementów tej analizy SWOT z tymi wynikami nie koresponduje. 

Niesymetrycznie też [i] akurat dość krytycznie ocenia się dotychczasową oś czwartą, działalność lokalnych 

grup rybackich, instytucji pośredniczących, co trochę rzutuje też na planowaną przebudowę i 

centralizację systemu, a konkretnie odniosę się do kilku rzeczy. Na przykład w zagrożeniach mowa jest 

wprost: „Instytucje pośredniczące i grupy wykazują niską efektywność w zakresie wdrażania lokalnych 

strategii rozwoju”. Nigdy to nie było kwestionowane, zawsze dużo pozytywów mówiło się o osi czwartej. 

To są projekty małej skali, duża liczba umów, ale relatywnie niewielka kontraktacja i chciałabym tutaj 

prosić o uzupełnienie źródła danych tych informacji. W słabych stronach lokalnych grup działania mówi 

się o nieuwzględnieniu w LSR-rze na przykład mechanizmów stosowania środków interwencyjnych w 

przypadku siły wyższej. No, tutaj należy sobie zadać pytanie o w ogóle możliwość kształtowania przez 

LGD takich środków siły wyższej w ramach swoich strategii. Bo w przypadku osi czwartej nawet prawo 

krajowe nie zostało zmienione na okoliczność pandemii. Pytanie tutaj, w jaki sposób mają swobodę 

kształtowania, czy miałyby mieć swobodę kształtowania przepisów w tym zakresie grupy rybackie. Mówi 

się na przykład też o słabych stronach, że rozwój obszarów zależnych od rybactwa jest ograniczony 

potrzebami innych podmiotów. Mówi się o niskiej znajomości lokalnych inicjatyw i celów rozwojowych 

strategii wśród mieszkańców. Mówi się, że część lokalnych grup działania nie posiada odpowiedniej liczby 

członków posiadających niezbędne kwalifikacje. W mojej ocenie tutaj niezbędne jest uzupełnienie, z 

jakiego źródła pochodzą te dane. Bo rozumiem, jeżeli… już pomijając kwestię zasadności tego jako 

elementu analizy SWOT, bo tylko w przypadku tej osi bardzo krytycznej analizie jest poddany system 

instytucjonalny, co w przypadku innych interwencji nie do końca jest symetryczne, ale jeżeli mówimy… 

czy stawiane są takie tezy, to w mojej ocenie niezbędne jest podanie źródła populacji, dlatego że jeżeli 

mówimy o części, musi to być duża część, skoro znalazła swoje odzwierciedlenie w analizie SWOT. Bardzo 

dziękuję jeszcze raz za możliwość wzięcia udziału i zabrania głosu. Dziękuję. 
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Iwona Janicka: Bardzo dziękuję. Przygotowywał się pan Andrzej Pilarczyk, panu w tej chwili oddaję głos, z 

Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu. Panie Andrzeju, już można włączyć 

mikrofon. Proszę. Pięć minut dla pana. Pan Andrzej Pilarczyk, czy jest pan w stanie włączyć mikrofon? W 

lewym dolnym rogu jest ikonka mikrofonu (Mute) i by trzeba było się odmutować. Okej. Przygotowuje się 

już strona partnerów społecznych, czyli za chwilkę zabierze głos pan Marek Waniewski z organizacji 

producentów. Jeśliby się nie udało nam włączyć pana Andrzeja, to najwyżej poprosimy… Panie Andrzeju, 

czy jest szansa, żeby się udało? Czy jest jakiś kłopot? O, jest już pan Andrzej. Bardzo proszę. Już w tej 

chwili powinniśmy pana słyszeć. Nie słyszymy cały czas pana, niestety. Okej, to zrobimy w ten sposób, że 

w tej chwili oddamy głos panu Markowi Waniewskiemu i później wrócimy, panie Andrzeju, być może by 

trzeba było spróbować coś zmienić w ustawieniach komputera, żeby był pan słyszalny. Być może jakieś 

inne urządzenie, jakiś głośnik, słuchawki. A w tej chwili głos zabierze pan Marek Waniewski z Organizacji 

Producentów Ryb „Bałtyk”. Bardzo proszę, panie Marku. 

Marek Waniewski, Organizacja Producentów Ryb „Bałtyk” 

Marek Waniewski: Dzień dobry. Ja mam dużo uwag do tego dokumentu. Na wstępie chciałbym 

powiedzieć, że skupiacie się państwo bardzo mocno na rybołówstwie przybrzeżnym i rybach dennych, jak 

dorsz i łosoś. Oczywiście one też są ważne, ale nie widzicie… znaczy widzicie oczywiście, wiecie o tym, że 

też jest zła sytuacja w rybach pelagicznych, a w szczególności w śledziu zachodnim czy wschodnim. W 

mocnych stronach rybołówstwa morskiego przedstawiacie państwo w tym dokumencie duże 

zaangażowanie przedstawicieli rybołówstwa przybrzeżnego, chociażby w międzynarodowych gremiach 

doradczych, jak Bałtycka Rada Doradcza, ale również rybołówstwo pełnomorskie jest mocno 

zaangażowane i bardzo aktywne. Następna sprawa, w słabych stronach rybołówstwa morskiego 

przedstawiacie państwo niski stopień wykorzystania alternatywnych narzędzi połowu, które zmniejszają 

oddziaływanie na środowisko rybackie, ale dlatego tylko, bo wszystkie te alternatywne narzędzia połowu 

skutkują znaczącym zwiększeniem ekonomiki prowadzenia tej działalności. Przez te narzędzia po prostu 

rybacy mniej poławiają. Dalej, w słabych stronach naszej tej floty rybackiej, ograniczenie prowadzenia 

działalności połowowej przez segment rybołówstwa przybrzeżnego, wynikające z ustanowionych 

okresów ochronnych w strefie przybrzeżnej. I znowu tutaj odwołujecie się tylko do rybołówstwa 

przybrzeżnego. A te strefy ochronne i środki ochronne dotyczą wszystkich – czy przybrzeżnych, czy 

pełnomorskich – użytkowników morza. Dalej, w słabych stronach, widzicie państwo ograniczony dostęp 

segmentu łodziowego rybactwa przybrzeżnego do zasobów wynikających z nadmiernej eksploatacji 
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gatunków cennych handlowo przez jednostki z segmentu pelagicznego. To jest w ogóle jakaś 

stygmatyzacja tego segmentu. Ja w ogóle chciałbym się dowiedzieć, i pewnie wszyscy rybacy chcieliby się 

dowiedzieć, co państwo rozumiecie przez segment pelagiczny, jakie to są segmenty. Dalej, wysoka 

kosztochłonność. I też widzicie tylko wysoką kosztochłonność w rybołówstwie przybrzeżnym. Chyba 

większa kosztochłonność jest w rybołówstwie morskim, tak, i ograniczona możliwość do zabezpieczeń 

środków rezerwowych też się tyczy całego sektora tak naprawdę. Dalej, w słabych stronach, jeżeli chodzi 

o kontrolę rybołówstwa, zbyt mała liczba kontroli niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań 

inspekcyjnych. Mówicie państwo tutaj w dalszej części tego dokumentu o inwestowaniu w jakieś duże 

statki kontrolne, a może należałoby się… jeżeli chodzi o kontrolę, może należałoby się zastanowić nad 

inwestycją w małe jednostki kontrolne typu [niezrozumiałe, 00:40:09] przeszkolenie inspektorów do 

prowadzenia takich jednostek i po prostu to zwiększy ich mobilność i skutki kontroli, chociażby kontrole 

obowiązku wyładunku. Następnie, w możliwościach naszego rybołówstwa, widzicie państwo rozwój 

technologii autonomicznego transportu bezzałogowego. Ja chciałbym dowiedzieć się, co [przez to] 

rozumiecie, czy sztuczną inteligencję wprowadzoną do rybołówstwa czy jakieś bezzałogowe kutry 

rybackie? Dalej, państwo widzicie w możliwościach rosnący popyt… – w rybołówstwie, powtarzam, 

rosnący popyt na energię i potencjał rozwojowy w kierunku wykorzystania gospodarki o obiegu 

zamkniętym. Chciałbym wyjaśnienia, co rozumiecie państwo [poprzez sformułowanie]: „obieg zamknięty 

w rybołówstwie morskim”, bo to jest tutaj tak zapisane. Dalej w możliwościach widzicie: „duża liczba 

doświadczonych zakładów stoczniowych przeprowadzających remonty i modernizacje jednostki”. To jest 

niezrozumiałe w kontekście chociażby zamknięcia świnoujskiego oddziału [Morskiej] Stoczni 

[Remontowej] „Gryfia”. Dalej, w możliwościach tego naszego rybołówstwa widzicie państwo „zniesienie 

wewnętrznych limitów zdolności połowowej ze względu na obszar połowów umożliwiający modernizację 

jednostek łodziowych rybołówstwa przybrzeżnego, poławiających na morskich wodach wewnętrznych”. 

Doprowadzi to do realnego zmniejszenia kwot połowowych tych jednostek już zmodernizowanych z 

innych segmentów, poprzez przejście tych właśnie modernizujących się za pomocą funduszy unijnych 

jednostek do tych segmentów, które się już zmodernizowały, i pogłębi ich nieciekawą sytuację. Dalej w 

możliwościach widzicie państwo… 

Iwona Janicka: Panie Marku, resztę uwag bym prosiła, żeby pan próbował skierować na piśmie albo 

zgłosić jeszcze… 

Marek Waśniewski: Ale… 
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Iwona Janicka: …do głosu, to minutkę na koniec. 

Marek Waniewski: Dobrze, dobrze. Dziękuję. 

Iwona Janicka: Każdemu chciałabym dać równy czas. 

Marek Waniewski: Dobrze, dziękuję. 

Iwona Janicka: Szanowni państwo, spróbujmy wrócić do pana Andrzeja Pilarczyka, bo widzę, że już się 

odmutował. Czy pan Andrzej jest w stanie teraz zabrać głos, te pięć minut, które było dla pana? Proszę 

coś powiedzieć. Niestety, cały czas pana nie słyszymy. Ja poproszę kogoś z obsługi, aby z panem się 

skontaktował telefonicznie, aby to ustawić. Kolejną próbę podejmiemy po wszystkich mówcach 

partnerów społecznych i gospodarczych, dobrze? Tak, żeby tutaj pan mógł wykorzystać swoje pięć minut. 

Kolejnym mówcą… bardzo proszę, żeby się przygotował pan Andrzej Abramczyk, a po panu będzie pan 

Marek Trzcieliński. Pan Andrzej Abramczyk, Związek Producentów Ryb, również organizacja 

pracodawców. Bardzo proszę, pięć minut jest pana. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać 

technicznie. Proszę. 

Andrzej Abramczyk, Związek Producentów Ryb Organizacja Producentów 

Andrzej Abramczyk: Serdecznie witam wszystkich. Ja na naszym panelu dzisiejszym reprezentuję 

rybactwo śródlądowe, jedną może z mniejszych branż, natomiast również uczestniczącą w programie. 

Nawiązując do analizy SWOT, chciałbym powiedzieć, że dosyć dobrze ona charakteryzuje tutaj naszą 

branżę i raczej nie będę się do niej odnosił, natomiast problem wynika z czego innego. Ponieważ 

rybactwo śródlądowe, czyli na jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych, nie jest doprecyzowane we 

wspólnej polityce rybackiej. Nie jesteśmy ani rybactwem morskim i przybrzeżnym, to jest zupełnie inna 

branża, ani akwakulturą. Być może nasza działalność jest bardziej zbliżona do akwakultury, bo jednak 

prowadzimy bardzo duże zarybienia, czyli jakby dodajemy do naturalnych wód materiał zarybieniowy, 

który jest jakby wyhodowany sztucznie, natomiast ten materiał nie jest przez cały okres produkcji naszą 

własnością. W związku z powyższym oraz tym, że jednak w poszczególnych państwach unijnych rybactwo 

śródlądowe jest wykonywane na troszkę innych zasadach i są różne modele prowadzenia tej działalności, 

niestety, przepisy kolejny raz zawarte w rozporządzeniach unijnych są bardzo nieprecyzyjne w stosunku 

do naszej branży. Dlatego tutaj apeluję przy tworzeniu rozporządzeń krajowych o dodatkowe konsultacje 

ze środowiskiem rybactwa śródlądowego, abyśmy mogli doprecyzować te wszystkie niejasne zapisy 
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rozporządzeń unijnych, które jakby są podstawą naszego programu. I kolejny raz zwracam się z prośbą: 

ponieważ rybactwo morskie i rybactwo śródlądowe to są zupełnie dwie inne branże, działki, inne 

problemy, aby w programie w priorytecie pierwszym wyłączyć na potrzeby rybactwa śródlądowego, 

szczególnie na potrzeby inwestycji w rybactwie śródlądowym, oddzielny dział z oddzielnymi kryteriami 

wyboru operacji i przyznanymi funduszami, który obejmowałby tylko i wyłącznie naszą branżę. Ułatwi to 

pracę, podejrzewam, i instytucjom pośredniczącym… no, generalnie wszystkim. Będzie to proste, nie 

będzie problemów, tak jak w tym programie unijnym i o to apel… I na tym chciałbym skończyć swoją 

wypowiedź. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy biorą udział w dzisiejszym panelu. 

Dziękuję. 

Iwona Janicka: Dziękujemy za ten głos. I przygotowuje się pan Jarosław Zieliński, a w tej chwili 

chciałabym, żeby swoje pięć minut wykorzystał pan Marek Trzcieliński ze Związku Producentów Ryb. Czy 

pan Marek jest już gotowy? Tak? Okej, dobrze. Widzę w panelu, że pan Marek Trzcieliński jest. Dobrze. 

To… 

Marek Trzcieliński: Dzień dobry państwu. 

Iwona Janicka: Pięć minut jest dla pana. 

Marek Trzcieliński, Związek Producentów Ryb 

Marek Trzcieliński: Dzień dobry, państwu. Bardzo dobrze opracowane są te dwa dokumenty: 

[Europejski] Fundusz Rybacki i Plan strategiczny Akwakultura 2027. Produkcja ekstensywna dobrze 

wpisuje się w niebieską gospodarkę i Europejski Zielony Ład. We wszystkich kluczowych elementach 

Europejskiego Zielonego Ładu jako „karpiarze” jesteśmy obecni. Proszę państwa, ochrona zasobów 

środowiska naturalnego, wody i różnorodności biologicznej, tam gdzie występuje gospodarka stawowa, 

musi być uzależniona od transferów budżetowych za utrzymanie i zachowanie walorów środowiskowych. 

Dobrze, że autorzy planu wskazują na niebezpieczeństwo zaprzestania praktyk stawowego użytkowania 

gruntów, co przełoży się na negatywne skutki dla stosunków wodnych. Przykładem niech będzie 

południowa Wielkopolska, gdzie brakuje jezior i ciągle mówi się o stepowieniu tego terenu. Retencja 

stawowa, czyli ekosystemowe usługi świadczone przez akwakulturę ekstensywną, do tego dochodzi 

jeszcze Natura 2000, parki krajobrazowe, za tym musi iść kompensacja za nadprogramowe obciążenia 

gospodarki stawowej. Dlatego w nowym programie operacyjnym powinny być wyższe fundusze na 
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rekompensaty wodno-środowiskowe niż w poprzednim. I tutaj nad tym problemem trzeba by się było 

troszeczkę dłużej i głębiej pochylić. Dziękuję bardzo. 

Iwona Janicka: Dziękuję panu. Widzę, że już jest gotowy pan Jarosław Trzcieliński… 

Jarosław Zieliński: Zieliński. 

Iwona Janicka: Przepraszam, pan Jarosław Zieliński z Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb, a 

przygotowuje się pan Paweł Wielgosz. Bardzo proszę, pięć minut będzie dla pana. Bardzo proszę. 

Jarosław Zieliński, Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb 

Jarosław Zieliński: Dziękuję bardzo. Dzień dobry, dzień dobry, wszystkim państwu. Dziękuję bardzo za 

możliwość wzięcia udziału i wypowiedzi podczas tego spotkania. Ja na tym spotkaniu… przepraszam… 

wypowiadam się w imieniu zarządu i Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb. Nie będę dużo czasu 

poświęcał analizie dokumentu. Krótko mówiąc, bardzo dobra analiza. Gratulacje dla Departamentu 

Rybołówstwa za analizę, za ten materiał. Myślę, jest dowód na to, że jest bardzo dobra współpraca i 

dialog pomiędzy branżą a administracją. Bardzo się cieszę, żeście państwo zauważyli ważne elementy, 

takie jak: uzależnienie od sezonowych dostaw surowca, konieczność inwestycji infrastrukturalnych, 

konieczność promowania branży i produktów, to, że jest „problem” z ludźmi. Chciałem się 

skoncentrować nie na tym dokumencie, tylko na tym, co jest drugim etapem, czyli tam, gdzie zaczną się 

schody, czyli realizacje i rozporządzenie dotyczące dostępu tak naprawdę do funduszu. Też bardzo 

ważnym elementem. I dziękuję za to, że widzicie państwo, że należy postawić na gospodarkę odporną na 

zagrożenia. Ważne jest, żeby te zagrożenia dobrze zdiagnozować i żeby ta pomoc i wsparcie, i tworzenie 

gospodarki odpornej na zagrożenia, nie opierało się tylko na dofinansowaniu i na przekazywaniu 

pieniędzy, ale także na wsparciu inwestycji, na umożliwianiu inwestycji, które taką gospodarkę odporną 

na zagrożenia stworzą. Korzystając z tego, że grono jest szerokie, chciałbym powtórzyć, że to jest także 

ważny element i kontekst w naszej branży. Polska branża jest trzecią w Unii Europejskiej, jest głównym 

dostawcą surowców pochodzących z rybołówstwa w Polsce. To jest ponad 7% polskiego eksportu, to jest 

już ponad 12 miliardów obrotu i warto o to dbać. Duża konkurencyjność ze strony innych państw 

członkowskich, które chcą nas oczywiście wypchnąć z rynku, sami także będą korzystali z funduszy, z 

których my będziemy korzystali, więc bardzo ważne jest, żeby użyć środków na wsparcie innowacyjności i 

konkurencyjności, ale także minimalizować koszty produkcji. I prosimy, żeby większy nacisk położyć także 
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na realizację inwestycji, które wprost realizują także zalecenia Komisji, czyli w: automatyzację, 

zmniejszenie energochłonności i przetwórstwa oraz chłodnictwa, negatywnego wpływu przetwórstwa na 

środowisko, zmniejszenie zużycia wody, przejście na odnawialne źródła energii, przejście na ekologiczne 

opakowanie surowca i produktów gotowych, cyfryzację technologii, rozwój nowych umiejętności i 

zwiększenie innowacyjności branży – to już powtarzam. I także bardzo ważne: zapewnienie stabilnego i 

nowoczesnego łańcucha chłodniczego zlokalizowanego na terytorium Polski, nie tylko w portach, ale 

również przy przetwórniach ryb. Przeczytałem postulaty, które wielokrotnie już przekazywaliśmy naszej 

administracji i prosimy, aby je zrealizować, między innymi właśnie w kontekście dostępności do surowca i 

budowania gospodarki odpornej na zagrożenia, ponieważ nasza branża opiera się na surowcu głównie 

importowanym, ale także na surowcu bałtyckim, który podlega wysokiej sezonowości. Bardzo ważne jest, 

żeby móc ten surowiec magazynować – także pokazała to pandemia, że produkty mrożone i konserwy z 

produktów konserwy rybnej, i mrożone produkty rybne są strategicznym zapasem żywności – i dla 

państwa – i dla indywidualnych konsumentów. Także tę dziedzinę należy wesprzeć. Niewiele czasu mi 

zostało, a jest jeszcze bardzo ważny wątek. Mówiłem o konkurencyjności, mówiłem o trzeciej pozycji w 

Unii Europejskiej. Polska branża od 2004 roku dokonała skokowego rozwoju. Wiele przedsiębiorstw, 

które były małymi przedsiębiorstwami, przeszło do kategorii dużych przedsiębiorstw i prosimy także o to, 

żeby zwrócić uwagę, żeby nie karać tych, którzy się rozwinęli i płacą więcej podatków, zatrudniają więcej 

ludzi, nie karać ich w ten sposób, że zostaną odsunięci od funduszu. Jeśli mówimy o tworzeniu 

gospodarki odpornej na zagrożenia i innowacyjności, konkurencyjności – spójrzmy na wszystkich: i na 

tych małych, i na tych dużych. Wesprzyjmy konkurencyjność na poziomie lokalnym tych małych, 

wesprzyjmy konkurencyjność tych dużych na poziomie krajowym i globalnym, kiedy chodzi o eksport. 

Jeszcze jeden element. Powtarzamy też wiele razy: chłodnie, chłodnie, chłodnie. Powierzchnie chłodnicze 

mogą być także dodatkowym źródłem dochodów i przychodów dla tych małych, najbardziej 

poszkodowanych lokalnie. Dziękuję. Mało czasu, a dużo chce się powiedzieć. Dziękuję bardzo. 

Iwona Janicka: Jasne. Wszystkie te uwagi jeszcze możecie państwo skierować do autorów programu. Ci z 

państwa, którzy dzisiaj zabierali głos, mogą nam jeszcze swoje uwagi podesłać mailem. Podlinkujemy w 

ramach programu przy państwa nazwisku wtedy jeszcze szerszą treść państwa wystąpienia, uwag, 

gdybyście państwo chcieli. Szanowni państwo, jeszcze w tej części zabierze głos jedna osoba, pan Paweł 

Wielgosz ze spółki Polski Karp. Jest pan gotowy? Tak. 

Paweł Wielgosz: Dzień dobry. 
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Iwona Janicka: Dobrze. Już, proszę, pięć minut jest pana. 

Paweł Wielgosz, Polski Karp Spółka z o.o. – Organizacja Producentów 

Paweł Wielgosz: Poprawię – z Organizacji Producentów Polski Karp. Dzień dobry, witam wszystkich. 

Polski sektor akwakultury niskoekstensywnej, który reprezentuję, to branża z bardzo dużym potencjałem 

rozwojowym. Równocześnie, przy tym potencjale rozwojowym, spełniamy bardzo dużo usług dla 

ekosystemów i lokalnych społeczności również. Rozwój nasz w branży, który jest w strategii nie dość 

mocno pokazany, możemy realizować tylko i wyłącznie dzięki inwestycjom. Inwestycje poprawią naszą 

rentowność, zwiększą potencjał produkcyjny. Nasza branża chce rozwijać hodowlę, mając na uwadze to, 

że jedna trzecia ryby na rynkach światowych pochodzi z akwakultury i to cały czas rośnie, także to jest 

bardzo istotne dla nas, abyśmy się rozwijali, zwiększali swój potencjał. Kolejna istotna kwestia, która też 

jest wskazana w strategii, to dywersyfikacja. Jest ona niesłychanie istotna, daje możliwość rozwoju, 

zwiększa wartość dodaną. Przy możliwości inwestycji w przetwórstwo przy gospodarstwach rybackich 

przez uprawnionych do rybactwa, bardzo dobrze wpisujemy się zarówno w Zielony Ład poprzez 

skrócenie ścieżki dostaw, jak i skrócenie łańcucha dostaw, który też jest istotny. Działania na rzecz 

rozwoju rynku i promocji również są istotne, one w strategii dość ważne miejsce zajmują. Uważam, że 

należy je podtrzymywać w dalszym ciągu. Tak samo istotną kwestią jest wspieranie naszej działalności 

spółdzielczej, organizacji producentów i, jak pokazały poprzednie lata, są one niesłychanie ważne. Także 

prosimy o wsparcie i wzmocnienie w strategii naszej roli w rozwoju branży i… To wszystko, dziękuję. 

Iwona Janicka: Dziękuję bardzo. Witam też tych, którzy dotarli w międzyczasie. Jest już nas ponad 150 

osób na Zoomie i jeszcze dużo, dużo więcej na YouTube i Facebooku. Dzisiaj się widzimy w ramach 

wysłuchania publicznego projektu Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na okres 2021-2027, 

plus dwa, jak to zawsze mówimy. Nasze dzisiejsze wysłuchanie mogą państwo obejrzeć online, jesteśmy 

też na Zoomie. Przygotowują się kolejni mówcy do zabrania głosu ze strefy „społeczeństwo 

obywatelskie”. Jeszcze jeden mówca nam umknął, z uwagi na trudności techniczne, ale proszę się nie 

martwić, pamiętamy o panu i wrócimy w stosownym momencie, kiedy tylko będzie pan gotowy. Mamy 

już gotowy sektor społeczeństwa obywatelskiego. W tej chwili głos zabierze, zapewne w sprawie 

dostępności, Alek Waszkielewicz. Pięć minut jest twoje, Alku, proszę. 
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Alek Waszkielewicz, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Rada 

Działalności Pożytku Publicznego (strona pozarządowa), FRONIA (Fundacja na 

Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami) 

 

Alek Waszkielewicz: Dziękuję bardzo. Witam państwa, dziękuję pani prowadzącej. Ja chciałem poruszyć 

taki temat, który chyba rzadko się pojawia w kontekście tego programu, a też wydaje mi się, organizacje 

pozarządowe też nieczęsto się o niego upominają. Chodzi mi o dostępność oraz uwzględnienie w ramach 

programu, zobaczenie osób z niepełnosprawnościami, osób ze szczególnymi potrzebami. I jest taki 

niepokojący zapis w opisie każdego z celów szczegółowych, że co do zasady uznaje się, jak coś dotyczy 

rybołówstwa, to to jest neutralne dla zasady równości szans i niedyskryminacji, i włączenia w 

społeczeństwo, i w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. I to jest, moim zdaniem, błędne i 

jest to nadużycie. Trochę takie myślenie, że jak mamy do czynienia z rybakiem, no to rybak nie ma nic 

wspólnego… nie potrzebuje dostępności, nie wiem, przedsiębiorcy nie potrzebują dostępności, 

społeczności, które korzystają, czy te nadmorskie, czy też te korzystające z rybołówstwa śródlądowego 

czy transportu i tak dalej, oni nie mają potrzeb z dostępnością. No i jest to błąd, dlatego że wszędzie tam, 

gdzie jest człowiek, tam pojawia się potrzeba dostępności. Dostępność jest dostępna dla każdego, nie 

tylko dla osób z niepełnosprawnościami, zresztą potwierdza to ustawa o zapewnianiu dostępności czy też 

Deklaracja Sztokholmska. Ja uważam, [że] trzeba robić na odwrót. To znaczy trzeba założyć, że każde 

działanie, każda interwencja, każda operacja jest wrażliwa i nie jest neutralna, i ewentualnie instytucja 

pośrednicząca może uznać daną operację za neutralną. Czyli jakby odwrócę tę proporcję. I tak jak 

przeglądałem poszczególne cele szczegółowe, to tylko spośród chyba czterech priorytetów, osi i około 

dziesięciu działań wydaje mi się, że dwa czy trzy dotyczące, powiedzmy, nie wiem, wymiany kutrów 

rybackich czy przebudowy infrastruktury portów, ich natury technicznej, można by uznać za neutralne. 

Natomiast wszędzie tam, i to w priorytecie pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i w pomocy 

technicznej, aż roi się od rozwoju systemu kształcenia, działań edukacyjnych, szkoleniowych, działań 

promocyjnych, rozwoju turystyki. Mamy też… jest mowa o zakupie środków transportu, budowie 

budynków hotelowych, budowie budynków do obróbki ryb. Czyli wszędzie tam pojawia się kontekst 

dostępności. I nie możemy wykluczać, że skoro ryby, to… rybak jest pełnosprawny. Zapewniam państwa, 

że wśród rybaków jest wiele osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, zawód rybaka jest bardzo 

kontuzjogenny i są tam osoby o pewnych ograniczeniach sprawności fizycznej – niewielka 

niepełnosprawność wzroku czy słuchu nie wyklucza z tego zawodu. Więc nie myślmy tak bardzo wąsko i 
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ja proponuję, właśnie jak powiedziałem, żeby odwrócić ten paradygmat. To znaczy z zasady każda 

operacja jest wrażliwa na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności, i co do zasady to 

instytucja pośrednicząca organizująca konkursy może to zmienić. A nie tak, jak [jest] teraz, że one są co 

do zasady neutralne. Pamiętajmy, że mamy za pasem dyrektywę o dostępności produktów i usług, tak 

zwany European Accessibility Act, który spowoduje, że również przedsiębiorcy, w tym także ci realizujący 

także… rybacy w odpowiednich aspektach swojej działalności, będą podlegać pod te wymogi. Więc, jeśli 

dzisiaj jesteśmy ślepi na to, to skazujemy tak naprawdę beneficjentów tego programu na ponoszenie 

dodatkowych inwestycji za kilka lat, dlatego że teraz tego od nich nie wymagamy i o tym zapominamy. 

Chciałbym również powiedzieć, że war… tu jest głównie po stronie instytucji zaangażowanych w 

realizację programu, żeby zwrócić uwagę na dostępność, dostępność komunikacji, dostępność działań 

informacyjnych. I także chciałem zwrócić uwagę, że ten dokument nie jest najbardziej dostępnym w 

takim rozumieniu ergonomicznym, nie ma spisu treści, poruszanie się w nim, nawigowanie, poszukiwanie 

treści jest utrudnione i też nie jest sformatowany zbyt dostępnie. Więc bardzo proszę o tę otwartość, bo 

de facto się w tym zapomnimy, to będzie ze szkodą dla beneficjentów, a po drugie będziemy ponosili 

dodatkowe koszty. Dziękuję. 

Iwona Janicka: Pięknie dziękuję. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego mają to do siebie, że 

przypominają o wielu standardach, chociaż też nierzadko upominają się o głos jako potencjalni 

beneficjenci. Dziękuję, Alku, za ten cenny głos. Ja tylko napomknę, że w ramach przedstawicieli 

partnerów społecznych i partnerów gospodarczych nie było głosu związków zawodowych – nie zgłosili 

się, w związku z tym taki głos się tutaj nie pojawił, ale myślę, że w ramach chociażby Rady Dialogu 

Społecznego swoje stosowne uwagi na pewno ta grupa zgłosi. Będę kontynuować dalej wypowiedzi 

przedstawicieli partnerów społeczeństwa obywatelskiego. Przygotowuje się Marta Jaskulska, a w tej 

chwili głos zabierze Łucja Kucmin-Węglarczyk z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 

Łucja widzę, że jest gotowa, także pięć minut dla Łucji. Proszę. 

Łucja Kucmin-Węglarczyk, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 

Łucja Kucmin-Węglarczyk: Dziękuję. Dzień dobry. Szanowni państwo, przedłożony do konsultacji projekt 

Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa ma bardzo specyficzny branżowy charakter, nie wolno 

nam jednak zapominać, że jego skutki sięgać będą daleko poza branżę. Nie możemy ignorować faktu, że 

mamy globalne ocieplenie, co przekłada się na stopniowe ogrzewanie zbiorników wodnych, a to z kolei 

wiąże się z taką ich zmianą jakościową, że wkrótce uniemożliwi życie w nich znanych nam obecnie 
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gatunków roślin i zwierząt. Oznacza to również rosnące problemy z dostępem do wody słodkiej czy 

wysychaniem części zbiorników. Zbiorniki te często są również zanieczyszczone, co dodatkowo wpływa 

na zamieranie ich pełnej flory i utratę walorów przyrodniczych i turystycznych. Szeroko rozumiany sektor 

rybacki musi się więc mierzyć z sytuacją, gdy konieczne będą ograniczenia w eksploatacji zasobów, no i 

wspieranie ich odbudowy. Nie znajdziemy jednak w projekcie dokumentu spójnego i konsekwentnego, a 

przy tym ambitnego planu działania. Jego zapisy dają wrażenie, że skala problemu nie jest tak duża i 

zaproponowane działania wystarczą. To jednak zdecydowanie za mało. Dokument punktowo daje 

propozycje działań takich, jak na przykład potencjalne przebranżowienie się mieszkańców terenów 

rybackich, ale wydaje się, że turystyka – jako jedyna alternatywa w sytuacji, gdy miałaby się opierać na 

martwych czy zanieczyszczonych zbiornikach wodnych – nie jest specjalnie kusząca. Lektura realizacji 

zasady partnerstwa, jak i zaproponowanego w jej ramach modelu zarządzania programem, również nie 

napawa optymizmem. Nie wiadomo dokładnie, jakie podmioty i na jakich zasadach pracowały w ramach 

grupy roboczej, przez co transparentność tego procesu oraz realne społeczne i wielosektorowe 

zaangażowanie w tym przypadku staje pod znakiem zapytania. Nie rozstrzygnięto w dokumencie 

również, w jaki sposób i w jakich proporcjach powołany zostanie komitet monitorujący dla programu 

oraz jakie są propozycje odnośnie [do] zasad jego działania na etapie jego wdrażania. W tym miejscu, w 

związku z tym należy przypomnieć część spośród szesnastu postulatów organizacji pozarządowych 

dotyczących perspektywy [finansowej] Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w Polsce, pod którymi 

podpisały się 174 organizacje pozarządowe. To, między innymi, taka kwestia jak: proces pracy nad 

umową partnerstwa, programami krajowymi i regionalnymi oraz ustawą wdrożeniową powinien 

odbywać się transparentnie z udziałem przedstawicieli podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, w 

szczególności organizacji pozarządowych, zgodnie z kodeksem partnerstwa z rozporządzenia Komisji 

Europejskiej z 2014 roku. [To także] zwiększanie roli organizacji pozarządowych jako partnerów w trakcie 

całego cyklu programowania danej perspektywy, obejmującego przygotowanie, wdrażanie, 

monitorowanie i ocenę efektów wdrażania funduszy; zapewnienie reprezentatywności partnerów 

podmiotu społeczeństwa obywatelskiego w procesie monitorowania i oceny okresu programowania, co 

oznacza wzmocnienie roli komitetów monitorujących w procesie zarządzania i kontroli społecznej 

programów czy też zrównoważoną reprezentatywność poszczególnych sektorów – na przykład 

trójsektorowe prezydia. A także (przede wszystkim być może): zobiektywizowanie i transparentność 

procesu wyłaniania członków komitetu. Dopracowanie mechanizmu oceny wniosków, który umożliwi 

wybór projektów istotnie potrzebnych. Zwiększenie dostępności Funduszy Europejskich dla małych 
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organizacji lub z małych społeczności tak, aby realnie poszerzyć środowisko podmiotów zaangażowanych 

w realizację istotnych celów publicznych. Stworzenie przestrzeni dla tworzenia i upowszechniania badań i 

innowacji społecznych, o których w programie jest przecież też mowa. Racjonalizacja i uproszczenie 

procedur na wszystkich poziomach funkcjonowania systemu funduszy, projektowania, dystrybucji i 

rozliczania. Wracając jeszcze (tylko na chwilę) do kwestii partnerów społecznych i reprezentatywności 

odpowiednich proporcji, raz jeszcze należy wskazać, że partnerzy społeczni nie są i nie powinni być 

utożsamiani z partnerami, z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, i stąd też ta niska 

reprezentatywność organizacji typu organizacje pozarządowe w różnego rodzaju gremiach i grupach 

roboczych, a później też komitetach monitorujących. Z mojej strony to wszystko. Serdecznie dziękuję za 

wysłuchanie. 

Iwona Janicka: Bardzo dziękuję. Przygotowuje się już pan Kamil Sieratowski, a w tej chwili głos zabierze 

w imieniu Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich Marta Jaskulska. Już jest gotowa, pięć minut, 

pani Marto, proszę. 

Marta Jaskulska, Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich 

Marta Jaskulska: Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. Reprezentuję Kongres Ruchów Miejskich 

czyli federację organizacji społecznych zajmujących się politykami miejskimi. No i tak na pierwszy rzut 

ucha, co my tutaj robimy, bo to jednak miasta. Ale tak naprawdę morza, oceany i ich stan wpływa na 

klimat, więc także na miasta, a rybołówstwo – wbrew pozorom – to nie tylko tereny wiejskie. Część 

małych i średnich miast w Polsce to także miasta nadmorskie, często zagrożone marginalizacją społeczną 

i gospodarczą. Jeżeli chodzi o główne cele, to trudno nie poprzeć takich idei, jak: zapewnienie 

bezpieczeństwa czystości mórz i oceanów, ochrona i rozwój bioróżnorodności, zmniejszenie 

oddziaływania na środowisko. Jednak, gdy spojrzymy na te działania już bardziej konkretne, to wydaje 

się, że one niekoniecznie łączą się z ideą ochrony mórz i terenów nadmorskich. Szczególnie zwiększenie 

produkcji ryb i promocja spożywania ryb. Nawet przy wsparciu nowych innowacyjnych technologii i 

wsparcia nauki, raczej nie będą sprzyjać ochronie i odbudowie różnorodności. Patrząc na obecny stan 

klimatu i postępujące zmiany, wywołane między innymi przez intensywne użytkowanie zasobów Ziemi, 

opieranie bezpieczeństwa żywieniowego na jakimkolwiek typie mięsa też wydaje się co najmniej 

kontrowersyjne, jeżeli nie sprzeczne z ideą ochrony klimatu. Dlatego też proponujemy, aby w ramach 

rozwoju niebieskiej gospodarki bardziej promować dywersyfikację zawodów, więcej wspierać działań 

gospodarczych innych niż rybołówstwo, szczególnie turystyki, innowacji społecznych czy energetyki. 
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Proszę pamiętać, że tereny nadmorskie mogą być wykorzystywane do tworzenia odnawialnych źródeł 

energii, tak. Mamy nie tylko wiatr, ale też energię fal. Więc może bardziej wspierać działania naukowe 

właśnie w zakresie wykorzystywania tych odnawialnych źródeł energii, a także wspierać działania 

wspierające przekwalifikowanie rybaków czy wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie 

nauki, turystyki, odnawialnych źródeł energii, innowacji społecznych. No i kończąc, niewątpliwie ważne 

jest, aby włączać mieszkańców obszarów nadmorskich nie tylko w programowanie, ale też realizowanie i 

monitorowanie działań w programie, więc co najmniej warto kontynuować mechanizmy wypracowane w 

ramach instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Dziękuję bardzo i oddaję głos kolejnej 

osobie. 

Iwona Janicka: Dziękujemy pięknie. Mamy takie wezwanie, że dwóch mówców z tej części bardzo 

prosimy, żeby się szybko połączyli, nie możemy państwa odnaleźć wśród 150 ponad uczestników, a być 

może trzeba by było na czacie napisać, że jesteście. Szukamy pana Rafała i pana Krzysztofa Kwatery, 

także prosimy, żebyście się zgłosili. W tej chwili, już za chwilkę zabierze głos pan Kamil Sieratowski, a 

przygotowuje się Justyna Choroś. Panie Kamilu, pięć minut dla pana. 

Kamil Sieratowski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta 

Kamil Sieratowski: Witam serdecznie, lubusko-wielkopolskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

Obra – Warta. O RLKS nie chciałbym już wspominać, powiedziano wiele i myślę, że jeszcze troszeczkę 

będzie dopowiedziane. Chciałbym również zaznaczyć tylko temat szkolnictwa średniego zawodowego. 

Dzięki działaniom wielu osób i instytucji udało się uratować Technikum Rybackie w Sierakowie. Ono 

funkcjonuje w ograniczonym zakresie, ale żyje i mam nadzieję, że i ta placówka, i inne placówki na 

terenie kraju, dzięki temu programowi, bardzo zyskają i będziemy mogli mówić o przywróceniu i prestiżu 

zawodu rybaka, i odwróceniu niekorzystnych zmian demograficznych. Ja tylko szybko wspomnę o 

temacie, który bardzo absorbuje nas od początku tego roku – zgłaszamy go jako jeden z głównych w 

kolejnych dokumentach programowych, czyli retencja. Retencja, która z jednej strony może 

przeciwdziałać skutkom suszy, ale też zapobiegać powodziom. W dokumencie na stronie trzydziestej 

ósmej wspomniano, że powierzchnia użytkowa stawów wyniosła 53 tysiące 800 hektarów, co zapewniło 

zdolność retencyjną na poziomie 875 milionów metrów sześciennych. I ja prosiłbym o zwrócenie uwagi 

przez zespoły projektowe na to, by program skorelować z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy. Myślę, że można by 

rozważyć wprowadzenie wskaźników dotyczących retencji, tak aby zdolność retencyjna dzięki stawom 
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zwiększyła się o kolejne 800 milionów metrów sześciennych. Taka przykładowa propozycja do zmiany 

zapisów programowych na stronie siedemdziesiątej trzeciej, mamy cel szczegółowy 2.1: „Propagowanie 

zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury”. Mechanizm interwencyjny mógłby być uzupełniony 

o przykładowe zapisy: dotacje do zastawek do wybudowania na jeziorach i małych ciekach wodnych w 

ramach pozwoleń wodnoprawnych, którymi dysponują rybacy, zniesienie opłat za stawy czy też dopłaty 

do stawów ze względu na funkcje retencyjne. To jest oczywiście propozycja. Zmiany mogłyby również 

dotyczyć tematów legislacyjnych, czyli na przykład zmiany w zakresie uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego na rzecz zgłoszenia wodnoprawnego dla budowy stawów. Chodzi z jednej strony o 

wprowadzenie mechanizmów finansowych, ale również o uproszczenie administracyjne. No i dalej, na 

stronie siedemdziesiątej piątej można by wprowadzić dodatkowe wskaźniki rezultatu, mieszczącego się 

zakresowo i rodzajowo w CR10. Dodatkowy wskaźnik mógłby się nazywać: „Zwiększenie zdolności 

retencyjnych o…” – i tutaj zespoły projektowe wprowadziłyby odpowiednie zapisy, by ustalić proporcje 

dla całego programu w danym celu, no i „Powierzchnia użytkowa stawów o…” – i tu również moglibyśmy 

mówić o dodatkowych hektarach dotyczących stawów, które wspierałyby politykę państwa w zakresie 

zdolności retencyjnej i tym samym przeciwdziałałyby skutkom suszy. No i podobne zapisy mogłyby być 

wprowadzone dla innych celów szczegółowych, ale to już zostawiam państwu jako autorom tego 

dokumentu, który jest bardzo syntetyczny i precyzyjny. Drobne zmiany, które będą tutaj postulowane, na 

pewno nie wpłyną na ten dokument jako całość. Także dziękuję za uwagę. 

Iwona Janicka: Dziękuję pięknie. W tej chwili głos zabierze pani Justyna Choroś, bo tak patrzę, że 

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny jeszcze się nie pojawił. Możliwe, że ktoś w zastępstwie będzie mógł się 

pojawić. Justyna Choroś, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Pięć minut, pani Justyno, bardzo 

proszę. 

Justyna Choroś, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 

Justyna Choroś: Dzień dobry. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w dokumencie tym organizacje 

pozarządowe nie zostały wymienione jako jedne z podmiotów, do których skierowane są środki 

finansowe Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. W opisie poszczególnych celów, zresztą nie we 

wszystkich, przyjęto organizacje pozarządowe jako grupy docelowe działań. Budzi to jednak pewne 

zastrzeżenia, gdyż szereg z tych działań zaproponowanych w ramach dokumentu może być… 

ON: Halo? 
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Justyna Choroś: … z powodzeniem wykonywanych przez podmioty spoza sektora pozarządowego. 

Odnośnie już [do] merytoryki samego dokumentu, rzecz oczywista, jednak warto ją przypomnieć, [że] 

podstawą gospodarki rybackiej jest właściwy stan środowiska przyrodniczego. Co oczywiste, dotyczy to 

na przykład czystości wody, ale także (w ogóle) jej dostępności. Nie możemy tutaj nie zauważyć, że 

dokument ten, jego założenia, jego cele nie istnieją w próżni. Szczególnie w dobie zmian klimatu, 

szczególnie w dobie tak częstych niedoborów wody trzeba podkreślić, że nie tylko rybactwo czy 

rolnictwo, te sektory, korzystają z wody. Równocześnie w Polsce powstają strategie, inwestycje, które 

niejako będą konkurować o wodę z tymi sektorami. Trzeba tu wymienić choćby budowę dróg wodnych, 

kaskadyzację Wisły czy inne budowle hydrotechniczne. Kolejna kwestia – w dokumencie zapisano, że 

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa zaprojektowany został z myślą o zapewnieniu wsparcia dla 

wdrażania celów dyrektywy środowiskowej, dyrektywy ptasiej. Uwypuklenie tych dyrektyw, służących 

zachowaniu różnorodności biologicznej, należy przyjąć z bardzo dużym uznaniem. Podano przykłady, 

choćby tutaj na wodach śródlądowych będą to działania dotyczące poprawy drożności rzek czy 

odbudowy właściwych siedlisk w celu zapewnienia dróg migracji i miejsc rozrodu, szczególnie ryb 

dwuśrodowiskowych. Niemniej jednak to, co jest bardzo ważne, to to, by te zapisy nie były deklaratywne, 

by za tymi zapisami poszły konkretne fundusze i konkretne działania, służące osiągnięciu tychże celów 

środowiskowych. Bo znowuż to, na co trzeba zwrócić uwagę, to, co trzeba podkreślić, że zasoby 

przyrodnicze, różnorodność biologiczna są podstawą dla gospodarowania w tym sektorze. Są istotne 

choćby dlatego, by zasoby, z których korzystamy w trakcie gospodarki rybackiej mogły się odnawiać. Stąd 

istotne jest, by dofinansowywać nie tylko hodowlę, będącą de facto eksploatacją środowiska, ale także te 

działania, które wpłyną na samopodtrzymywanie się, czyli na zrównoważone gospodarowanie. To, co też 

jest ważne w tym kontekście, to to, że te zasoby są także bardzo ważne, jeśli chodzi o wykorzystanie 

turystyczne, co także wielokrotnie było przywoływane w tym dokumencie, że turystyka jest jednym z 

ważnych aspektów tutaj gospodarowania. Wracając do konkurowania o wodę, odnośnie [do] 

planowanych inwestycji, na przykład w drogi wodne, mamy więc taką sytuację, w której na przykładzie 

rzek, których przecież jest skończona liczba, jedną ręką chcemy prowadzić działania renaturyzacyjne, 

wprost wpływające na gospodarkę rybacką, drugą ręką jednak chcemy prowadzić działania wręcz 

przeciwne. I podsumowując, ważne jest, by działania na rzecz osiągnięcia celów środowiskowych w tym 

dokumencie nie były deklaratywne, co będzie zdecydowanie z korzyścią dla całej gospodarki rybackiej. 

Bardzo dziękuję. 
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Iwona Janicka: Dziękuję pięknie. Wrócił do nas i mam nadzieję, że już działa, bo tutaj już mielibyśmy 

wszystkich mówców z tej części… Trzech mówców nie dotarło do nas albo będą w późniejszym terminie, 

także pozwolicie państwo, że Polską Zieloną Sieć i Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

jeśli się mówcy pojawią, i jeśli się pojawi jeszcze mówca z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, to 

„przerzucimy” państwa na koniec wszystkich mówców, bo w tej chwili nie będziemy tak „skakać” w tę i z 

powrotem, a wrócimy do przedstawiciela sektora nauki. Jest już z nami pan Andrzej Pilarczyk. Mam 

nadzieję, że już nie będziemy mieć trudności technicznych, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej 

PAN w Gołyszu. Panie Andrzeju, pięć minut dla pana. Czy działa wszystko? 

Andrzej Pilarczyk: Tak, dziękuje bardzo. 

Iwona Janicka: Działa, super, rewelacja. Bardzo proszę. 

Andrzej Pilarczyk: Mam nadzieję, że teraz mnie słychać. 

Iwona Janicka: Wszystko słychać. Bardzo proszę… 

Andrzej Pilarczyk: Słychać, cieszę się. Przepraszam za zamieszanie, ale jakoś tak nie do końca 

przygotowaliśmy to wszystko tutaj, co… 

Iwona Janicka: I tak bywa, także cieszymy się, że może pan zabrać głos. 

Andrzej Pilarczyk: No ja również. 

Iwona Janicka: Bardzo proszę. 

Andrzej Pilarczyk, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu 

Andrzej Pilarczyk: Więc ja może tylko dodam, bo nie wszyscy się orientują, reprezentuję czy w ogóle 

pracuję w placówce Polskiej Akademii Nauk, która zajmuje się gospodarką rybacką od prawie 

siedemdziesięciu lat. Sam ja pracuję z czterdzieści parę lat w rybactwie i wydaje mi się, że czuję i znam te 

problemy, z którymi borykamy się na co dzień, i te problemy, które jakoś w przyszłości musimy 

rozwiązać. Szczerze mówiąc, nie miałem za dużo czasu na przeglądnięcie dokładne tych dokumentów, 

nad którymi w tej chwili radzimy, czy które analizujemy, niemniej – w miarę możliwości czasowej – 

przeglądnąłem tę strategię i, oczywiście, nie czuję się upoważniony do jakiegoś recenzowania czy, 
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powiedzmy, opiniowania tego dokumentu, ale muszę przyznać, w oparciu o moje doświadczenie i moje 

kontakty z sektorem rybackim, że praktycznie… oczywiście nie chodzi tutaj może o słowa czy zdania, czy 

akcenty, które tam się znalazły, ale muszę z uznaniem przyznać, i tutaj na ręce autorów, oni nie są 

wymienieni, autorów tego dokumentu chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście wiele, większość 

problemów, którymi żyje rybactwo, które stanowią jakieś zagrożenie czy ewentualnie pokazane zostały 

szanse dla tego sektora, one zostały wyłapane. Rozumiem, że dzisiejsze spotkanie ma za zadanie po 

prostu niejako konfrontację tejże strategii czy tych potrzeb, które stoją przed rybactwem czy generalnie 

przed tym środowiskiem związanym z wodą, z rybami, z możliwościami, z programem wsparcia 

rybackiego środkami unijnymi. No to jest tylko te pięć minut, już patrzę, że już dwie minuty mi poleciały, 

uznałem, że w zasadzie nie ma szans na jakieś szersze omówienie, że ja spróbuję zasygnalizować jakieś 

obszary, które według mnie wymagają jakiejś szczególnej troski ze strony autorów przyszłych 

rozporządzeń, ze strony właśnie szczegółowego opisu programu operacyjnego i tak dalej, i tak dalej, przy 

czym nie ma tego czasu za wiele. Więc bardzo krotko i hasłowo, nie będę sięgał do rybactwa, technologii 

ich połowu, tego typu działań. Chciałbym po prostu, tak w biegu, troszeczkę zwrócić uwagę na obszar, 

który według mnie wymaga szczególnej troski i uwzględnienia zarówno w działaniach organizacyjnych, 

jak i również w finansowaniu – to jest kwestia pozaprodukcyjnych funkcji stawu. Koledzy rybacy, 

domyślam się, będą mówić o funkcjach produkcyjnych, ja jednak chciałbym podkreślić pozaprodukcyjne 

funkcje stawów i konieczność wsparcia zarówno badań, które muszą w jakiś sposób stanowić podstawę 

do oceny tej funkcji, jak również uzasadnić wsparcie dopłatami wodno-środowiskowymi koszty 

ponoszone przez sektor rybacki na te usługi środowiskowe. W związku z tym też istotną rzeczą by było, i 

to trzeba by było… co prawda tam kilka zdań znalazłem na ten temat w programie, trzeba by było 

wesprzeć działania, które w jakiś sposób upowszechniają wiedzę i informacje o tych funkcjach 

pozaprodukcyjnych stawów. I tutaj to jest dosyć istotne. I mam nadzieję, że osoby, które będą kiedyś te 

dokumenty tworzyły, będą o tej kwestii pamiętały. Kolejna kwestia to jest wspieranie… reprezentuję 

placówkę naukową, wspieranie działań związanych właśnie z badaniami i włączeniem sektora nauki w 

rozwiązywanie problemów rybactwa. Tutaj na pewno część badań będzie dotyczyła tych funkcji 

środowiskowych stawów, ale również przy pomocy badań, poprzez badania genetyczne, które pozwalają 

na poprawienie odporności ryb, również badania genetyczne, które pozwalają na przykład na poprawę 

parametrów użytkowych gatunków ryb, dają szansę na wykorzystanie maksimum tego, co w rybactwie – 

jako producentów żywności – ma miejsce. Widzę, że te pięć minut to jest rzeczywiście za mało. 

Wpraszam się na jakąś dłuższą dyskusję i wymianę poglądów. Serdecznie pozdrawiam. 
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Iwona Janicka: Bardzo dziękuję. Jeśli jakieś wypowiedzi jeszcze… potrzeba by było państwu takiej 

możliwości, to jak najbardziej proszę zgłaszać uwagi do programu. Również w ciągu kilku dni jeszcze 

możemy podlinkować pod ten program, gdyby państwo do piątku podesłali swoje uwagi, to jak 

najbardziej to podlinkujemy. Przypominam, że nasze dzisiejsze spotkanie, wysłuchanie publiczne dotyczy 

projektu Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na okres 2021-2027 w tej części, która dotyczy 

Polski. W tej chwili jesteśmy w części mówców i nie mamy jeszcze przedstawicieli Polskiego 

[Młodzieżowego] Strajku Klimatycznego i Polskiej Zielonej Sieci. Państwa mówcy się zgłosili, gdybyście 

słyszeli nas przez media społecznościowe, to sygnalizujemy, że jeszcze jest możliwość, żeby wasi 

przedstawiciele dotarli i zgłosili się do wystąpienia. Będziemy mieć prawdopodobnie przerwę krótszą, ale 

jeszcze mamy w tej części dwóch mówców. Jeden [już] z nami jest, jeden może dotrze później. Krzysztof 

Kwatera z Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Panie Krzysztofie, mam nadzieję, że 

jest pan gotowy, bo chciałabym już oddać głos. Można? Wszystko działa? 

Krzysztof Kwatera: Tak, dzień dobry, dzień dobry. 

Iwona Janicka: Bardzo proszę, pięć minut szybko leci, ale mam nadzieję, że się uda. Bardzo proszę. 

Krzysztof Kwatera, Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Krzysztof Kwatera: Dzień dobry, państwu. Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 

struktura nieformalna, która jest powołana rozporządzeniem unijnym. Są tam przedstawiciele wszystkich 

krajów, między innymi też są właśnie przedstawiciele lokalnych grup działania i mam przyjemność być 

takim przedstawicielem z Polski. To nie jest jakby… to, co powiem… głównie swoje jakby, swoją opinię, 

bo Sieć jakby nie zajmuje stanowisk do różnych kwestii, jest taką siecią informacyjno-doradczą. Chciałem 

się odnieść do kwestii, która mnie trochę niepokoi. Mianowicie sprawa związana z nieobecnością czy 

zapowiadaną nieobecnością w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność właśnie tego 

funduszu, powiedzmy w skrócie, rybnego. Otóż ja trochę nie do końca rozumiem, no, tam słyszałem 

pewne argumenty, że może środków nie jest dużo, chociaż wydaje mi się, że środki są absolutnie 

podobne, lub że może program by chciał być bardziej sektorowy. Otóż właśnie chodzi o to, żeby nie. 

Tutaj jakby w kwestii rozwoju lokalnego przez społeczność, który jest rozszerzeniem podejścia lider, 

najważniejszą kwestią jest aktywizacja społeczności, budowanie kapitału społecznego. Kapitał społeczny 

to jest sieć różnych podmiotów razem ze sobą współpracujących. No i jeżeli będziemy stawiać tylko na 

rozwiązania sektorowe, to ci ludzie będą się mijać. A właśnie chodzi o to, żeby gdzieś tam wspólnie, 
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razem przygotowywali strategię, w której biorą jeden fundusz, drugi fundusz, trzeci fundusz. Także po to, 

żeby: raz – było więcej środków; dwa – żeby ten zakres możliwości był dużo szerszy. Także absolutnie 

byłbym za tym, żeby się z tego nie wycofywać. I tu może, jeżeli jest obawa o pewne koszty, to zwróciłbym 

uwagę, że w Polsce (nie wiem, czy tylko w Polsce), ale mamy to rozwiązanie, że są te grupy, w których 

środki funduszu rybnego są częścią działania lokalnej grupy działania, która ma tam środki na przykład 

wiejskie. A są dwa województwa, gdzie są też środki regionalne, teraz może tych województw będzie 

więcej, jeszcze nie do końca wiemy ile, ale liczę, że będzie ich więcej, i będzie w związku z tym w tej 

grupie tych środków więcej. Natomiast mamy część grup, która jest tylko i wyłącznie oparta o fundusze 

rybne i nakłada się na inne grupy lokalne. I to rozwiązanie nie jest rozwiązaniem dobrym, bo właśnie 

powinno być tak, żeby te środki były razem gdzieś połączone i [żeby] była tylko jedna grupa, która tym 

wszystkim działa. I te społeczności rybackie, one i tak głównie korzystały w tych grupach rybackich z tych 

środków. No, można zastosować też rozwiąza… Będzie przecież taniej, bo to biuro będzie jedno, będzie 

jedna infrastruktura. Można nawet, znam takie przykłady właśnie europejskie, gdzie jeżeli cała grupa 

lokalna jakby nie nadaje się do tego, żeby wykorzystywać środki z funduszu rybnego, to można pokazać 

ten obszar, który jest mniejszy i tam zatrudnić jednego na przykład animatora czy dwóch na część czy 

całe etaty, żeby oni wspierali właśnie tych rybaków. Oni przez to też będą mieć dostęp do większej grupy 

środków, bo będą widzieć, będą w tej całej społeczności. To jest tak samo, ja trochę żałuję, że mamy w 

lokalnych grupach działania, czy właściwie nie mamy rolników, bo właściwie jest tam jakaś oferta, ale ona 

jest bardzo skromna. Są środki, na przykład na podejmowanie działalności dla rolników, ale one są 

prowadzone osobno, podczas gdy to samo działanie jest prowadzone w lokalnych grupach działania. 

Wydaje mi się, że tutaj ta integracja byłaby potrzebna. Bardzo bym chciał, żeby rolnicy byli też obecni w 

lokalnych grupach działania. Chciałbym, żeby właśnie rybacy byli obecni, żeby wszyscy tu tworzyli jakąś 

całość. Wiem, że nawet w Danii jest tak, że te grupy, te rady, które mają być osobne, to właściwie są ci 

sami ludzie i oni przychodzą na to samo spotkanie, i pisze się dwa protokoły, gdzieś tam omija się te 

procedury. Chciałbym, żebyśmy szli też w tym kierunku. Bardzo mocno apeluję, ażeby jednak mocno 

przemyśleć tę kwestię i włączyć się jakby też w działanie Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, 

także środkami tego funduszu. Bardzo dziękuję. 

Iwona Janicka: Dziękuję pięknie. Szanowni państwo, tą oto wypowiedzią dotarliśmy do końca tej części. 

Przed nami będzie przerwa, ale zrobimy taki wyjątek, przerwa miała trwać do godziny jedenastej i miała 

trwać piętnaście minut. Więc jednej zasady się będziemy trzymać – będzie to piętnaście minut, no, 

trochę więcej nawet nam tu wyjdzie, zaokrąglimy sobie, i będziemy się widzieć ze wszystkimi państwem 
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dziesiąta czterdzieści pięć. Bardzo bym prosiła, żeby się nie wylogowywać z systemu, żeby być tutaj na 

miejscu, żeby państwo nam nie umknęli. Mamy 150 osób w tej chwili na Zoomie, wszystkich z państwa 

zachęcamy, żeby zostać do końca, jeszcze wziąć udział w takiej ankiecie, króciutkiej ankiecie 

ewaluacyjnej, podsumowującej dzisiejsze spotkanie. Widzimy się i słyszymy za piętnaście minut na 

kolejne cenne wypowiedzi, rekomendacje. Dziękuję. 

[przerwa od 01:33:03 do 01:50:11] 

Iwona Janicka: Dzień dobry, państwu. Witamy po krótkiej przerwie. Przypomnę, że jesteśmy w trakcie 

wysłuchania publicznego w sprawie projektu Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na 

perspektywę 2021-2027, plus dwa, czyli prawie dziesięć lat programowania w tym obszarze. Spotykamy 

się dzięki zaangażowaniu i współpracy szerokiego środowiska organizacji pozarządowych zrzeszonych w 

Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Fundacji Stocznia, dzięki wsparciu Ministerstwa 

Funduszy i Polityki Regionalnej oraz dzisiaj Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Witamy również 

naszych mówców, którzy będą w tej chwili po przerwie zabierać głos. Jako pierwsza w tej chwili głos za 

chwilkę zabierze pani Sylwia Migdał z Fundacji WWF Polska, a już przygotowuje się pan Tomasz Piłat. 

Przypomnę, że transmisja trwa online na profilach facebookowych i YouTube. Pani Sylwio, widzę, że jest 

pani gotowa, oddaję głos. W tej części każdy z mówców ma trzy minuty. Bardzo proszę. 

Sylwia Migdał, Fundacja WWF Polska 

Sylwia Migdał: Dziękuję bardzo. Czy mnie słychać? Dobrze, ja przede wszystkim chciałabym tutaj skupić 

się na trzech kwestiach, które w naszej ocenie jako Fundacji WWF uważamy za takie najbardziej 

kluczowe, jeśli chodzi o projekt programu operacyjnego i też o fundusz europejski. Po pierwsze 

chciałabym zwrócić uwagę na kwestię zapewnienia finansowania działań, które uwzględnione są w 

programie wód morskich, który to opracowany został przez Wody Polskie przy udziale Ministerstwa 

Infrastruktury. W projekcie aktualizacji programu ochrony wód morskich, którego konsultacje społeczne 

zakończyły się wczoraj, są działania, które są spójne i bardzo związane z celami Europejskiego Funduszu 

Morskiego, Rybackiego i Akwakultury i samego projektu [programu] operacyjnego, stąd uznajemy za 

bardzo mocne i zasadne, by ich finansowanie właśnie pochodziło z tego źródła. Szczególną tutaj uwagę 

zwracamy na działania zaplanowane w ramach deskryptorów, które dotyczą dobrego stanu środowiska 

morskiego, takich jak bioróżnorodność, jak komercyjnie eksploatowane gatunki ryb i skorupiaków czy jak 

deskryptor dziesiąty, czyli odpady w środowisku morskim. I są to na przykład działania, które są związane 
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z przyłowem gatunków wrażliwych, z rozwojem i testowaniem alternatywnych narzędzi połowowych czy 

też eliminowaniem gatunków obcych ze środowiska morskiego. Warto podkreślić, że celem programu 

ochrony wód morskich jest realizacja wymogów dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej i 

osiągnięcia dobrego stanu środowiska Morza Bałtyckiego. Tak więc skuteczna realizacja działań z tego 

planu przyczyni się do ochrony i utrzymania ryb w Bałtyku, co jest oczywiście tutaj też celem programu 

operacyjnego. Kolejną kwestią jest określenie beneficjentów programu operacyjnego w Polsce. Z uwagi 

na fakt, iż Polska ma jedną z największych alokacji środków w Unii Europejskiej, a jednocześnie mamy 

doświadczenia z dość niskim wykorzystaniem środków, zasadne i w interesie kraju jest rozszerzenie 

wachlarza beneficjentów w taki sposób, by korzystanie z dostępnych funduszy było możliwe w jak 

największym stopniu. I tutaj, z uwagi na fakt, że wśród głównych priorytetów programu jest między 

innymi wspieranie zrównoważonego rybołówstwa czy też odbudowa i ochrona żywych zasobów 

wodnych, zasadnym jest, by w katalogu tych pełnoprawnych i niezależnych beneficjentów znajdowały się 

także organizacje pozarządowe, działające w obszarze ochrony środowiska, jak również ośrodki naukowe, 

których działalność związana jest z tymi celami środowiskowymi. I tutaj na koniec jeszcze jedna kwestia, 

taka bardziej szczegółowa. Z uwagi na dosyć duże doświadczenie fundacji WWF Polska w zakresie prac 

nad problemem zagubionych lub w inny sposób utraconych sieci rybackich zwracamy tutaj uwagę i 

apelujemy, by działania z tego zakresu były potraktowane w sposób kompleksowy. Nie wystarczy 

rozwiązanie tego problemu poprzez skupianie się na wyszukiwaniu i wyławianiu sieci. Potrzebne jest 

podejście kompleksowe, w tym zabezpieczenie finansowania działań z zakresu innowacji, na przykład w 

kontekście testowania opcji znakowania sieci rybackich czy też przystosowania portów do odbioru tego 

typu odpadów. Czy jeszcze sekundkę mam? 

Iwona Janicka: Już końcówka. 

Sylwia Migdał: Dobrze. Natomiast, jeśli chodzi o same akcje, to tutaj już ostatnie zdanie, bardzo ważne 

jest, że te kryteria przyznawania finansowania na tego typu działania powinny wymagać od 

beneficjentów uwzględnienia w projektach stosowania się do zasad oceny oddziaływania na środowisko. 

Taka ocena, na przykład, została przeprowadzona w projekcie MARELITT Baltic i też, żeby obszary do 

takich operacji były wybierane z rozwagą, czyli na przykład z pominięciem specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk Natura 2000 czy innych obszarów szczególnie wrażliwych. Dziękuję bardzo. 
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Iwona Janicka: Bardzo dziękuję. Mam taką dla państwa propozycję, że ci z państwa, którzy jeszcze 

chcieliby coś dopowiedzieć, jakiś wątek się urwał w trakcie wypowiedzi, albo tych z państwa, którzy są w 

tej chwili jako widzowie w aplikacji Zoom, możecie się państwo zgłosić na czacie, a najchętniej byśmy 

państwa widzieli poprzez opcję „Rise hand”, czyli podniesienie ręki, i wówczas obsługa będzie mogła 

państwa zauważyć, wpiszemy państwa do takiego roboczego programu i w części po mówcach jeszcze 

indywidualnych ja państwu udzielę głosu na jedną minutę – wówczas bez wizji, ale będziecie państwo 

mogli jeszcze zabrać głos. Przygotowuje się pan Andrzej Lirski, a w tej chwili głos zabierze ze Związku 

Stowarzyszeń Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur pan Tomasz Piłat. Panie Tomaszu, widziałam, że 

już jest pan gotowy, także bardzo proszę, trzy minuty z lekkim hakiem dla pana. 

Tomasz Piłat, Związek Stowarzyszeń Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur 

Tomasz Piłat: Dzień dobry. Szkoda, że tylko trzy minuty, myślałem, że pięć. Ale nic to. To, co chciałbym 

powiedzieć, to odnieść się do pewnych rzeczy. To znaczy tak, na początku jeżeli chodzi o sam dokument, 

zaproponowałbym skrócenie nazw priorytetów i celów. W tych dokumentach to zawsze jest tak, że 

później z pamięci nikt tego nie pamięta, posługuje się numerami i nie wiadomo, o co chodzi. A można to 

skrócić, nie każdy tytuł musi mieć trzy czy pięć linijek. Druga rzecz, to już pani Justyna Durzyńska też o 

tym wspomniała i Krzysztof Kwatera, jeżeli chodzi o RLKS, właśnie, też jesteśmy troszeczkę zaskoczeni 

tym, że fundusz rybacki został wyłączony właśnie z RLKS-u, dlatego że w poprzedniej perspektywie 

namawiano nas… inaczej – można było połączyć dwa fundusze, fundusz rolny z funduszem rybackim, a 

akurat z funduszu rybackiego nie dostaliśmy dofinansowania, ale utrzymaliśmy lokalną grupę rybacką, 

która funkcjonuje nadal. I właśnie drugie zaskoczenie to jest ocena funkcjonowania lokalnych grup 

rybackich w dokumencie, czyli ta analiza SWOT, w której naprawdę brakuje odniesienia, skąd one 

pochodzą (te oceny) i są, można powiedzieć, bardzo… nie wiem, jak to nazwać, ale niezbyt pochlebne, 

nie wiadomo, z czego to wynika. Dlatego, że lokalne grupy rybackie są pewnego rodzaju katalizatorem 

środowiskowym na obszarach rybackich, zależnych od rybactwa i dzięki lokalnym grupom rybackim te 

środowiska rybackie, że tak powiem, wyszły do ludzi. To znaczy są rozpoznawalne teraz w terenie, co 

sprzyja rzeczywiście rozwojowi obszarów zależnych od rybactwa. Jeżeli chodzi o działanie 1.6.: 

„Przyczynianie się do ochrony i odbudowy wodnej różnorodności biologicznej i ekosystemów”, to tutaj 

bym się przyłączył też do głosów pani Sylwii Migdał i Justyny Choroś, ze względu na to, że zbyt mała 

grupa docelowa… właśnie nie wiem, czy grupy docelowe są rozumiane jako beneficjenci czy może jeszcze 

później będą beneficjenci dodani, bo organizacje pozarządowe jak najbardziej powinny uczestniczyć w 
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działaniach dotyczących ochrony środowiska – ogólnie rzecz biorąc – bioróżnorodności. Takie przykłady 

mamy z naszego terenu pozytywne bardzo. Jeżeli chodzi o… jeszcze co tu… Aha. Pozytywną rzeczą jest 

skierowanie działań do przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić zajęcia dla młodzieży właśnie z zakresu 

działań związanych z upowszechnianiem lokalnego dziedzictwa rybackiego, bo właśnie to, czego brakuje, 

to, niestety, ale dbałości o to, co my mamy lokalnie. Dlatego działania te ogólne, duże jak najbardziej, ale 

należy zwrócić uwagę i pochylić się nad tymi działaniami, które są skierowane do lokalnych społeczności 

w mniejszej skali. Dziękuję bardzo. 

Iwona Janicka: Pięknie dziękuję. Przygotowuje się pani Edyta Koreńczuk, a w tej chwili głos zabierze z 

Polskiego Towarzystwa Rybackiego pan Andrzej Lirski. Jest już pan gotowy, tak? 

Andrzej Lirski: Już jestem. 

Iwona Janicka: Mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Super, świetnie. Bardzo proszę. Krótko polecą 

te trzy minuty, ale proszę mi wierzyć, że da się. Proszę. Trzy minuty dla pana. 

Andrzej Lirski, Polskie Towarzystwo Rybackie 

Andrzej Lirski: Zdaję sobie sprawę, ale widzę licznik. Także serdecznie państwa witam. Przesłane przez 

państwa dokumenty stanowią już podstawę do dyskusji w ramach naszego grona i będziemy te rozmowy 

kontynuowali. Drugi punkt, powszechna jest już wiedza, że alternatywą dla malejących połowów 

morskich, oceanicznych w świecie jest akwakultura. I tutaj, ponieważ nie wszyscy państwo znacie te 

szczegółowe dane, to krótko powiem, że polska akwakultura właśnie podąża za tymi wyzwaniami, ostatni 

rok był rekordowy, pięćdziesiąt tysięcy ton produkcji ryb, aż czterdzieści pięć gatunków ryb i po raz 

pierwszy wartość produkcji sprzedanej przekroczyła pół miliarda złotych. I między innymi te imponujące 

wyniki są efektem poprzednich programów operacyjnych, no i przed nami taki bardzo ważny moment, 

jak skonsumować ten rozwój i kontynuować ten rozwój, które elementy zmodyfikować i w którym 

kierunku iść. I tutaj, według mnie, nie tylko mnie, jest modne słowo: zrównoważony rozwój. Ten 

program, w tym będzie uczestniczyła administracja, tworząc program, powinien w zrównoważony sposób 

połączyć dwa działy polskiej akwakultury, czyli akwakultury stawowej, stawy ziemne, i akwakultury 

intensywnej. I to jest właśnie powód do satysfakcji, że Polska dysponuje tak ogromną powierzchnią 

stawów, których wartość jest nie do przecenienia i produkcja wzrasta. Moi koledzy mówili już o 

oczekiwaniach, że nie tylko rekompensaty, ale też pieniądze przeznaczone powinny być na inwestycje, na 
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rozwój rynku, na zmiany w kierunku uelastycznienia całego naszego sektora. I kończąc, co jest 

problemem sektora akwakultury stawowej? Rentowność, tak jak w każdej właściwie działalności 

gospodarczej, ale stawy typu karpiowego prowadzą i muszą wnieść na sobie usługi ekosystemowe, a te 

są bardzo kosztowne, dla państwa informacji jest to wycenialne i 200 tysięcy na hektar daje pojęcie, o 

jakich kwestiach mówimy. Dziękuję państwu bardzo. 

Iwona Janicka: Pięknie dziękuję za zwięzłą wypowiedź. Przygotowuje się pan Andrzej Dmuchowski, a w 

tej chwili głos zabierze pani Edyta Koreńczuk z Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo. Pani 

Edyto, widzę już panią, także bardzo proszę. 

Edyta Koreńczuk, Organizacja Producentów Rybnych Władysławowo 

Edyta Koreńczuk: Dzień dobry, witam serdecznie państwa, Edyta Koreńczuk. Prezentuję Organizację 

Producentów Rybnych Władysławowo. Jeżeli chodzi o dokument, który państwo nam byli uprzejmi 

przesłać, a raczej – z którym mieliśmy możliwość się zapoznać – to mamy kilka uwag. One, podobnie jak 

kolega w pierwszym, że tak powiem, panelu występował, prezentował organizację z Kołobrzegu, nasza 

organizacja również ma uwagi co do kwestii merytorycznej tego dokumentu. Między innymi zauważamy 

brak w tym dokumencie, a raczej zbyt dużą koncentrację, jeżeli chodzi o rybołówstwo przybrzeżne. 

Pojmujemy kwestię, że wynika ona z jakichś tam, że tak powiem, wytycznych dotyczących wykonywania 

analizy SWOT do tego dokumentu. Niemniej jednak zauważalnym jest, że na przykład we wskaźnikach 

rezultatu do priorytetu pierwszego nie są ujęte działania, których jednak środowisko rybaków w Polsce 

by się spodziewało. My mówimy o tym, że zostały ujęte wskaźniki w typie CO1… jedynkę, tak, czyli C05, 

jako GTIKW. Tylko jeżeli się przyjrzymy tym wskaźnikom, to to, co państwo zaplanowali w tym programie, 

niestety wskazuje na… przy kwotach, jeżeli się to zestawi razem z… że tak powiem, z których będzie 

możliwość korzystania, no niezbyt dużą efektywność tego działania, tak. Bo jeżeli mówimy o działaniu, 

które zakłada wycofanie, że tak powiem, jednostek z floty i to jest działanie polegające na tym, że 

propagowanie czyli cel, który ma zmierzać, propagowanie i dostosowanie zdolności połowowej do 

uprawnień, do połowów, i państwo założyli tylko i wyłącznie próg 7%, z czego większość alokacji 

będziecie zapewne lokowali w kwestii jednostek dziesięć – dwanaście metrów, co dałoby 150 sztuk na 

661 jednostek, nie wydaje nam się to zbyt efektywnym działaniem tego całego programu. Idziemy w 

kierunku, że brakuje tutaj jakiegoś, nie wiem, może wynikającego z COVID-u, może wynikającego z 

jakiegoś niezrozumienia się… Bo jeżeli jednak spełniliśmy wymóg w postaci przesłania do Komisji tak 

zwanego raportu flotowego, w którym jasno jest określone, które segmenty jednostek są 
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niezrównoważone, że tak powiem, jeżeli chodzi o zdolność połowową i udział ich w połowach, i tam jest 

jasno określone, które są to segmenty, to raczej nie spodziewałabym się tak dużej dowolności w kwestii 

wybierania tych współczynników, tak. Bo jednak ilościowo, jeżeli państwo założycie sobie ilościowy tylko 

wskaźnik, no to oczywiście zrealizujecie tutaj te wszystkie działania, ale jeżeli byście sobie to przełożyli na 

kwestie jednak tak zwanego Zielonego Ładu, tak, tak zwanego ograniczania tej zdolności połowowej, to 

działania zmierzające do tego, żeby ująć wszystkie jednostki, które w raporcie flotowym funkcjonują jako 

jednostki niezrównoważonego segmentu połowowego, a są to również jednostki na stan na 2020 rok w 

plus dwadzieścia cztery metry, no to jednak się będzie zmieniała całkowicie alokacja, że tak powiem, w 

tym działaniu. Jest jeszcze oczywiście wiele rzeczy, o których moglibyśmy tutaj rozmawiać i dziękuję za 

ten czas, [za] to, że pani mi tutaj umożliwia jeszcze kontynuowanie w ogóle tej wypowiedzi. Ja mam tylko 

jedną jeszcze małą, wstępną uwagę. W projekcie w punkcie 2.1.1., to jest w celach tak zwanych 

interwencji w ramach funduszu, nie wiem, czy to wynika z błędu, czy to wynika z jakiegoś innego 

problemu, niemniej jednak przewidzieliście państwo budowę tak zwanych obiektów hotelowych. W 

mojej ocenie, patrząc na to, co się dzisiaj dzieje w prawodawstwie, szczególnie jeżeli chodzi o Ład, tak, 

Polski Ład, bo to jednak mamy problem taki, że takie obiekty będą dość dużym kapitałem, będą 

inwestycją. I jeżeli mówimy w ramach dywersyfikacji o tych działaniach, prosiłabym, żeby ktoś się 

pochylił nad tym, i nie wiem, czy może jakąś korektę… 

Iwona Janicka: Pani Edyto, myślę, że już zrozumieliśmy tę wypowiedź. Ja bardzo przepraszam, że pani 

chwilkę przedłużyłam, przepraszam państwa, ale mamy jeszcze ten zapas czasowy, więc pozwoliłam 

sobie, zupełnie z innej beczki ta wypowiedź była, więc myślę, że też cenna dla autorów programu. Ale 

chcę tutaj [zadbać o] równe szanse dla wszystkich państwa. Ci z państwa, którzy mają jeszcze jakieś 

wypowiedzi, których nie zdążyli państwo powiedzieć, możemy jeszcze na jedną minutkę poprosić 

państwa o zgłaszanie się przez funkcję „Rise hand”, czyli taka łapka u dołu ekranu jest, żeby tę minutę 

mieć szansę [się] wypowiedzieć, a najbardziej zachęcam do tego, żeby państwo wykorzystali opcję 

„Q&A”. To jest taka opcja, gdzie państwo możecie pytanie zapisać, my to wszystko pobierzemy jako 

organizacja pozarządowa i przekażemy do ministerstwa. Jeszcze jedna opcja jest, żeby do piątku, jak 

państwo nam podeślecie mailem swoją prezentację, uwagi, to wszystko, czego dzisiaj nie zdążyliście 

powiedzieć, to dołączymy też wraz z transkrypcją do materiału, który przekażemy ministerstwu, i 

zamieścimy na stronie internetowej przy państwa nazwisku. Przygotowywał się pan Andrzej Dmuchowski 

ze spółki Polski Karp, także panu za chwilkę oddam głos, a już w gotowości [jest] pan Tomasz Wójtowicz. 

Panie Andrzeju, trzy minuty [dla] pana. Bardzo proszę. 
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Andrzej Dmuchowski, Polski Karp Sp. z o.o. 

Andrzej Dmuchowski: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za udzielenie mi głosu. 

Reprezentuję organizację producentów Polski Karp i tutaj chciałbym powiedzieć, iż sektor akwakultury 

niskointensywnej wymaga wsparcia działań prowadzących do zwiększenia dostępności ryb w okresie 

pozaświątecznym, tej dostępności dla przetwórstwa, jak i dla społeczeństwa. Te działania wspierania 

powinny polegać na współpracy wspierania, współpracy gospodarstw rybackich i przetwórstwa. Tak, 

żeby te działania były spójne, polegające bodajże nawet na wspólnych promocjach i budowaniu 

dostępności ryb w ciągu całego roku. Drugim takim działaniem jest wspieranie akwakultury 

niskointensywnej w produkcji materiału zarybieniowego dla gospodarstw jeziorowych, dla rybactwa 

śródlądowego, tutaj stworzenie programów, które zwiększyłyby dostępność materiału dla gospodarstw 

rybackich, coby przekładało się na dostępność później tej ryby w wodach śródlądowych, a także 

poprawiłoby kondycję zarówno gospodarki niskointensywnej, jak i gospodarstw rybackich. I ja dziękuję 

bardzo. 

Iwona Janicka: Dziękuję pięknie, dziękuję w ogóle za dyscyplinę czasową. Przygotowuje się pan Daniel 

Lessnau, a w tej chwili głos zabierze pan Tomasz Wójtowicz ze spółki GEMINI, pan się przedstawi chyba 

najlepiej. Bardzo proszę, panie Tomaszu, oddaję panu głos. 

Tomasz Wójtowicz: Halo, dzień dobry. 

Iwona Janicka: Czy mamy łączność? Działa, okej. 

Tomasz Wójtowicz, GEMINI S.C. Tomasz Wójtowicz, Władysław Wójtowicz 

Tomasz Wójtowicz: Działa. Dzień dobry. Ja jestem armatorem, właścicielem kutra rybackiego w 

Kołobrzegu i reprezentuję nas, rybaków, których widzę, [że] tutaj jest tak bardzo mało. Ale do rzeczy. 

Uważam, że sensem i początkiem tego programu jesteśmy my, rybacy. Czasem okazuje się, takie mamy 

przeświadczenie, że jest to program trochę tak przeciwko nam, a nie dla nas, aktywnie uprawiających 

rybołówstwo. Tak duże środki przekazane na kontrole, a nie na wsparcie, będzie skutkowało tym, że 

wkrótce nie będzie kogo kontrolować po prostu. Poprzedni program promował rybołówstwo 

przybrzeżne, rodzinne, a teraz – przy tych zakazach – jedyna przyszłość to kasacja tych wszystkich 

jednostek. Wnioskujemy więc o takie środki, by odejść godnie z zawodu w tej sytuacji. Bo proszę 

wytłumaczyć, jak można oczekiwać aktywności połowowej od armatorów, wprowadzając jednocześnie 
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kolejne zakazy połowu dorsza, obniżenia kwot połowowych na inne gatunki ryb, wdrażanie dodatkowych 

okresów postojowych bez odszkodowań? Jak możliwe jest dalsze funkcjonowanie na Bałtyku w tak 

dalece posuniętych ograniczeniach? Obecne limity nadal mają ulegać zmniejszeniu. Już dzisiaj są poniżej 

jakiejkolwiek opłacalności. Przydzielanie kwot, które nie generują wystarczających dochodów, by 

utrzymać załogi, jest działaniem na szkodę tak wielu Europejczyków pracujących w zawodzie rybaka. 

Zmuszenie ich do połowu ryb płaskich, których połowy nie są rentowne i ze względu na tarło i kondycję 

ryb występują w określonych miesiącach, więc nie ma poławiania ich przez okrągły rok, mija się z celem. 

Tylko połów dorsza umożliwia dochodowość połowów. W tym miejscu kolejny raz zadam pytanie: jak 

mamy wykazywać swoją aktywność połowową, jeżeli wciąż jesteśmy ograniczani? Jedynym rozwiązaniem 

zależnym od was uważam, że są dopłaty [do] aktywności połowowej. Nie postoju, a aktywności 

połowowej. Chciałbym nadmienić, że w obecnym czasie prowadzimy rozmowy z armatorami i rybakami 

ze Szwecji, Niemiec i Danii, i jasno możemy powiedzieć, że w każdym porcie na Bałtyku sytuacja jest 

równie częsta jak w Polsce, dla nas, rybaków. Dlatego też brak jakichkolwiek natychmiastowych działań 

Komisji Europejskiej w celu złagodzenia tej złej sytuacji ekonomicznej, do której doprowadziła nas 

dotychczasowa wspólna polityka zarządzania, będzie skutkowała akcjami protestacyjnymi w wielu 

krajach nadbałtyckich. Dziękuję bardzo, to wszystko. 

Iwona Janicka: Dziękuję za ten ważny głos. Przygotowuje się pani Anna Spurek, a w tej chwili głos 

zabierze pan Daniel Lessnau ze Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. 

Daniel Lessnau: Dzień dobry. 

Iwona Janicka: Panie Danielu, trzy minuty, proszę. 

Daniel Lessnau: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Tak, ja reprezentuję Północnokaszubską Lokalną… 

Iwona Janicka: Oj, coś trzeba poprawić. Czy słyszymy pana? 

Daniel Lessnau: Halo? Ja s… 

Iwona Janicka: Tak, teraz. 

Daniel Lessnau: Słychać? I widać? 

Iwona Janicka: Teraz pana słychać. Czas jest zatrzymany. 
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Daniel Lessnau: Okej, dziękuję. 

Iwona Janicka: Bardzo proszę, jeszcze raz. 

Daniel Lessnau, Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 

Daniel Lessnau: Tak, reprezentuję Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką, ale jednocześnie mam 

mandat do reprezentacji morskich lokalnych grup rybackich i te morskie lokalne grupy rybackie. Jak 

wynika z wypowiedzi nie tylko mojego przedmówcy, ale też wcześniejszych, no, one [grupy rybackie] 

chyba w tej nowej perspektywie będą miały szczególnie duże pole do popisu i dużo rzeczy do zrobienia ze 

względu na sytuację, którą mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o zasoby bałtyckie i związane z tym wszystkie 

problemy. Było już dużo o RLKS-ie, zostaliśmy wyłączeni spod ustawy o RLKS-ie, natomiast trzeba też 

podziękować w ogóle ministerstwu za to, że lokalne grupy zostały uwzględnione w nowej perspektywie. 

Bo, o ile w przypadku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest obowiązek alokacji pewnej puli 

środków programu na lokalne grupy działania, to w przypadku grup rybackich to już zależy od kraju 

członkowskiego. A skoro kontynuacja, to tutaj faktycznie, tak jak padało poprzednio, mamy pewien 

rozdźwięk pomiędzy tym, jak chcemy kontynuować, czyli oceniamy coś dobrze, a z drugiej strony 

diagnoza w wielu miejscach dosyć ostro traktuje lokalne grupy rybackie. My się z tym nie zgadzamy. 

Samorząd województwa w osobie pani Durzyńskiej zakwestionował tak naprawdę efektywność, my tu 

nie zgadzamy się z wieloma tezami, które zostały przedstawione w analizie, ale myślę, że to też jest 

kwestia tego, żeby to zgłosić na piśmie. W tej chwili pewnie nie ma na to czasu. Natomiast, jeżeli gdzieś 

są takie sytuacje, które zostały opisane, to pytanie jest zasadnicze o to, co też się pojawia w programie, 

czyli kwestia zdefiniowania, co to jest obszar zależny od rybactwa. Bo oczywiście mamy za sobą już 

jedenaście, dwanaście lat wdrażania lokalnych strategii. W tej chwili mamy taką sytuację, że na obszarze 

kraju za obszary zależne od rybactwa uznaje się takie, gdzie w sektorze pracuje pięćdziesiąt osób, ale też 

gdzie w sektorze, tak jak w naszym wypadku, pracuje przeszło dwa tysiące osób. Teraz pytanie 

zasadnicze, jak skonstruować tę mapę obszarów zależnych od rybactwa w przyszłej perspektywie, bo to 

wydaje się być kluczowe. Kolejna rzecz, patrząc, że czas ucieka, to jest kwestia alokacji, która jest 

troszeczkę związana też z zapisami rozporządzenia dotyczącego ustanowienia morskiego funduszu. Bo 

jeżeli dobrze czytam zapisy dotyczące osi pierwszej w rozporządzeniu, to nie zostały tam przewidziane 

środki na przykład na wartość dodaną czy też na różnicowanie działalności rybackiej. Pytanie, czy gdzieś 

nie zostaniemy jako lokalne grupy jedynym źródłem finansowania działalności związanych z 
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różnicowaniem działalności rybaków. Jeżeli tak, to postulat o zwiększeniu alokacji… Dziękuję, szybko 

minęło. 

Iwona Janicka: Dziękuję. Pan Zbigniew Szczepański się przygotowuje, a w tej chwili głos zabierze pani 

Anna Spurek, Green REV Institute. Pani Anno, jest pani gotowa? 

Anna Spurek: Tak, oczywiście. 

Iwona Janicka: Tak, trzy minuty dla pani. Bardzo proszę. 

Anna Spurek, Green REV Institute (materiał >>) 

Anna Spurek: Dziękuję serdecznie. Witam państwa bardzo serdecznie w imieniu Green REV Institute, 

czyli think-tanku, który jest zielonym think-tankiem, zieloną organizacją pozarządową i jednocześnie 

częścią Europe Group For Animals czy Aquatic Animal Alliance. Chciałabym przedstawić dwie kluczowe 

kwestie. W planie strategicznym akwakultury znajduje się odniesienie do strategii unijnych, 

Europejskiego Zielonego Ładu, Farm to Fork, strategii bioróżnorodności. I muszę odnieść się do 

stwierdzenia, które tam padło, że strategie te sugerują czy też promują wzrost spożycia ryb. Jest to 

bardzo duże uproszczenie. Funkcjonuje faktycznie takie powszechne przekonanie, że ryby hodowlane 

mają niski ślad węglowy, w rzeczywistości jednak jest to złożona kwestia. W dyskusji w Komitecie 

Doradczym do spraw Akwakultury, gdzie jako EFA braliśmy udział i w dokumencie przedstawiającym 

stanowisko w sprawie śladu klimatycznego z 2021 roku pojawiły się niezwykle ważne sformułowania. 

Pozwolę sobie zacytować: „Całkowita emisja gazów cieplarnianych na kilogram jadalnego mięsa na 

wyjściu z akwakultury rybnej jest podobna do emisji w przypadku produkcji mięsa świni i mięsa 

kurczaków brojlerów, chociaż mogą występować istotne różnice”. Jest to stanowisko uzgodnione przez 

przedstawicieli i przedstawicielki zainteresowanych stron z całej Europy. Komitet Doradczy do spraw 

Akwakultury posiada również stanowisko w sprawie polityki promocji w rolnictwie, w tym w odniesieniu 

do diet roślinnych oraz zaleceniu, że systemy promocji powinny dotyczyć tych produktów, które 

faktycznie przyczyniają się do osiągnięcia celów Zielonego Ładu. I dzisiaj już wiemy, że dyskusja dotycząca 

tych celów to dyskusja dotycząca diet zrównoważonych, diet roślinnych i przechodzenia na diety 

roślinne. Druga uwaga, zaledwie w zeszłym tygodniu dzięki pracy koalicji Aquatic Animal Alliance, ONZ 

przyjęło Deklarację Szanghajską, cytuję: „Uznając, że rozwijanie akwakultury w sposób zrównoważony i 

sprawiedliwy wymaga holistycznego podejścia, które ceni zdrowie i dobrostan zarówno ludzi, jak i 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/cba700f9-c2dd-450b-8701-6c3b07603520/D.10%20Anna%20Spurek.pdf?id=3710949
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zwierząt, a ponadto uznając, że działania w zakresie akwakultury powinny być prowadzone w sposób 

zapewniający zdrowie i dobrostan ryb hodowlanych poprzez minimalizację stresu, zmniejszanie ryzyka 

chorób ryb i utrzymanie zdrowego środowiska hodowlanego we wszystkich fazach cyklu produkcyjnego. 

Historycznie ryby były zawsze pomijane w rozmowach o dobrostanie zwierząt tak zwanych hodowlanych. 

Teraz po raz pierwszy FAO [Food and Agriculture Organization – ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa] 

wyda wytyczne wysokiego szczebla, które obejmują także dobrostan ryb. Dlatego apelujemy, aby 

program dla rybactwa uwzględniał konkretne precyzyjne zapisy i zalecenia w kontekście dobrostanu ryb 

tak zwanych hodowlanych i wskazywał, że są to istoty czujące, wymagające ochrony”. Podsumowując, 

aby zrealizować cele Green Deal, Europejskiego Zielonego Ładu, Farm to Fork, Europejskiej Strategii 

Bioróżnorodności do 2030 roku czy strategii akwakultury, musimy promować działania związane ze 

zmianą diety i przechodzeniem na zrównoważone diety roślinne. Aby realizować nasze zobowiązania 

wobec wszystkich zwierząt tak zwanych hodowlanych, musimy wyraźnie wskazywać na ich potrzeby jako 

istot czujących i odczuwających cierpienie, ból i stres. Dziękuję serdecznie za możliwość zabrania głosu. 

Iwona Janicka: Dziękuję. Wiem, że ten czas bardzo szybko mija i państwo staracie się powiedzieć jak 

najwięcej i tylko podziwiam migaczy, którzy jeszcze starają się to przetłumaczyć na polski język migowy. 

Przed nami kolejny głos, przygotowuje się pan Wacław Szczoczarz, a w tej chwili zabierze głos pan 

Zbigniew Szczepański z Towarzystwa Promocji Ryb „Pan Karp”. Bardzo proszę, panie Zbigniewie. Trzy 

minuty. 

Zbigniew Szczepański, Towarzystwo Promocji Ryb „Pan Karp” 

Zbigniew Szczepański: Dzień dobry wszystkim, serdecznie witam. Odnosząc się do dokumentów, do 

pewnych tez tam postawionych, chciałbym jedną uwagę dotyczącą hasła: „zapewnienie wymiany 

pokoleniowej”, ponieważ pewne środki i pomysły są, jeśli chodzi również o akwakulturę, to chciałbym 

tylko zwrócić uwagę, że w poprzednich wersjach niektórych dokumentów było stwierdzenie, że nie 

wszędzie absolwenci, osoby wykształcone, znajdują… nie mogą znaleźć zatrudnienia ze względu na 

ekonomikę gospodarstw. I tu chciałbym zwrócić uwagę, że nakłady na edukację powinny być, ale w 

ścisłym powiązaniu ze stroną ekonomiczną gospodarstw rybackich, tu akurat mam na myśli akwakulturę 

konkretnie. Druga rzecz, którą tu sobie postawiłem za cel, żeby przedstawić, to jest konieczność wsparcia 

sprzedaży lokalnej. Ponieważ era sprzedaży wyłącznie w sieciach nieco mija, szczególnie na niektóre 

produkty, jeśli chodzi o produkty stawów karpiowych, coraz większym zainteresowaniem cieszy się 

wśród klientów sprzedaż lokalna. I tu chciałbym, reprezentując rybaków, hodowców karpi, żeby nacisk 
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położyć również na instrumenty wsparcia sprzedaży lokalnej, dystrybucji, przechowalnictwa ze stawu na 

stół. Jeśli chodzi o rybaków, od kilku lat dokładają starań, aby ta sprzedaż była zgodna z przepisami 

ustawy o ochronie zwierząt, jest wydawane ABC sprzedaży karpia na przykład. I w związku z tym, że 

niektórzy się niepokoją dobrostanem ryb, chciałem powiedzieć, że nastąpiła ostatnio ogromna poprawa. 

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w ostatnich trzech latach przekroczeń przepisów ustawy o 

ochronie środowiska było raptem… w ostatnich trzech latach osiemnaście, z czego trzy w ostatnim roku. 

Natomiast podstawy do skierowania do dalszych służb, do sądów, w ostatnim roku był taki przypadek 

tylko jeden. A transakcji odbywa się kilka milionów. Więc weźmy to również pod uwagę. Jeżeli chodzi o 

promocję, należy wspierać równoprawnie promocję ogólnopolską, regionalną i lokalną, ale należy 

zwrócić uwagę na edukację szkolną, bo tam jest bardzo dużo „kwiatków”, że tak powiem, w tym temacie. 

Dziękuję bardzo. 

Iwona Janicka: Pięknie dziękuję za zwięzłą wypowiedź. Szanowni państwo, kolejny mówca przed nami, a 

przygotowuje się pani Henryka Palusińska. W tej chwili głos zabierze pan Wacław Szczoczarz, Lokalna 

Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp. Bardzo proszę. 

Wacław Szczoczarz, Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp (materiał >>) 

Wacław Szczoczarz: Dzień dobry, państwu. Reprezentuję Lokalną Grupę Rybacką Świętokrzyski Karp i 

Gospodarstwo Rybackie Rytwiany. Występuję więc z pozycji hodowcy karpi w tradycyjnych ziemnych 

stawach. Dzisiaj gospodarka karpiowa w Polsce jako lider tej gałęzi akwakultury w Unii Europejskiej 

opiera się na dwóch filarach: niskointensywnej hodowli i środowisku przyrodniczym. Oba filary są 

jednakowo ważne i współzależne. Symbioza między nimi jest podstawą tradycyjnych ziemnych stawów, 

innej drogi nie ma. Tylko opłacalna hodowla pozwala na rozwój cennej przyrodniczo flory i fauny niejako 

obok hodowanych ryb. Zapewnia także utrzymanie około 700 milionów metrów sześciennych 

rozproszonej retencji wodnej w kilkudziesięciu tysiącach stawów. Zaprzestanie hodowli w stawach 

karpiowych to klęska ekologiczna. Aby utrzymać suwerenność akwakulturową i przyrodnicze enklawy 

jako dobro całego społeczeństwa, należy środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 

2021-2027 skierować miedzy innymi na pięć podstawowych priorytetów. Jeden: inwestycje 

odtworzeniowe na stawach zwiększających ich potencjał hodowlany o trzy tysiące ton rocznie i potencjał 

retencyjny o 200 milionów metrów sześciennych. Dwa: inwestycje w przetwórstwo ryb przy obiektach 

hodowlanych i systemy krótkiego łańcucha dostaw. Trzy: promocje. Cztery: rekompensaty wodno-

środowiskowe w wysokości co najmniej 1300 złotych do hektara jako osłonowe programy pokrywające w 
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części obciążenia środowiskowe ponoszone przez hodowców, a z których korzysta całe społeczeństwo. 

Pięć: środki na współpracę nauki z praktyką. Szanowni państwo, kilka tysięcy lat temu w okresie 

łowiectwa i zbieractwa ziemia uprawna nie miała wartości. Dzisiaj ma, bo nauczyliśmy się ją uprawiać. 

Dwieście lat temu ropa nie miała wartości, bo nie potrafiono jej wydobyć i przetworzyć. Sto lat temu 

stawy karpiowe nie były doceniane w aspekcie przyrodniczym. Dzisiaj w dobie zmian klimatycznych, co 

potwierdzają wczorajsi nobliści z fizyki, odkrywamy niezwykle cenną wartość przyrodniczą i retencyjną 

stawów hodowlanych. By tę wartość utrzymać dla następnych pokoleń, już dzisiaj w tym unijnym 

programie należy zarezerwować odpowiednie środki na obydwa akwakulturowe filary: hodowlę i usługi 

ekosystemowe. Dziękuję bardzo za uwagę. 

Iwona Janicka: Bardzo dziękuję. W tej części jeszcze głos zabierze jedna osoba. Czy się słyszymy? Pani 

Henryka Palusińska z Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków. Jest pani już gotowa, więc bardzo proszę, 

trzy minuty dla pani. 

Henryka Palusińska, Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków 

Henryka Palusińska: Dzień dobry, Henryka Palusińska, Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków, gromadzące 

stu dwudziestu niemalże armatorów rybołówstwa, głównie małoskalowego, w 95%. Cieszę się, że mam 

możliwość zabrania głosu, ponieważ w imieniu tej grupy, która w wypowiedzi wielu państwa i zarówno 

rybaków, przedstawicieli grup rybackich, jak i grup rybackich hodowlanych, niby jest faworyzowana. 

Chciałabym podziękować autorom projektu za właściwe, powiem, zlokalizowanie zagrożeń dla 

rybołówstwa morskiego, w szczególności, ja bym tutaj dodała, małoskalowego. Mamy wypunktowane 

różne uwagi, jakkolwiek chcemy dodać te, proszę państwa, których państwo nie zdołaliście jakoś tak, bo 

wszystkiego nie da rady, ująć. Sytuacja polskiego rybaka, w szczególności małoskalowego, mimo różnych 

programów pomocowych, unijnych i krajowych powoduje, że jest ona w zaniku, powodowanie 

kontrowersyjnymi i co chwilę to nowymi aktami prawnymi wycelowanymi przeciwko polskim rybakom 

oraz sukcesywnym zamykaniem łowów polskiej strefy przybrzeżnej. To jest coś, do czego prowadzą nas 

następujące działania, które są obecne. Można je filmować, oglądać i zobaczyć, co z tego wynika. Po 

pierwsze, zamykanie obszarów połowowych ze względu na inwestycje budowlane w [województwie] 

zachodniopomorskim, a ja reprezentuję rybaków z zachodniopomorskiego, to jest ogromny problem. 

Zawłaszczanie powierzchni Morza Bałtyckiego przez podmioty gospodarcze, to jest rozbudowę 

wszelkiego typu przedsięwzięć, porty, farmy wiatrowe, ciągi gazowe, pogłębianie, poszerzanie torów 

wodnych et cetera. Przekłamywanie stanu badań wody i biomasy na zlecenie inwestorów i 
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projektobiorców. No, tu muszę powiedzieć, pewnie to będzie w kontrowersji do różnych poprzedników, 

utrzymywanie ochrony gatunkowej foki szarej, kormorana i wydry, których populacja, obecnie rybacy to 

obserwują u nas, narusza równowagę ekologiczną na naszych akwenach. Są to zagrożenia, które 

powodują… jeśli chodzi o kapitał ludzki, to powiem tylko tyle, że eliminuje się grupy zawodowe poprzez 

nakłanianie do zmiany profesji, a w efekcie wykluczenia rodzin rybackich z rynku pracy. Proszę państwa, 

rybak małoskalowy, jak sama nazwa mówi, ma niewielki wpływ na zasoby Morza Bałtyckiego. Co więcej, 

jest integralną częścią ekosystemu każdego akwenu i zbiornika wodnego. Dzięki swojej ciężkiej pracy ma 

możliwość wnikliwego monitorowania i oceny dobrostanu danego akwenu. Jednak obecna sytuacja 

bezrewolucyjnych działań Unii Europejskiej co do strategii wykończy zawodowe rybołówstwo 

małoskalowe w Polsce. Jak jest dalej na Bałtyku, to nie wiemy, bo aż takich kontaktów nie mamy. Co 

więcej, kontynuacja obecnej polityki strategii na Bałtyku spowoduje nieodwracalne przetrzebienie 

biomasy, a w konsekwencji drastyczne obniżenie kondycji wody, doprowadzające do katastrofy 

ekologicznej. W związku z powyższym członkowie Wolińskiego Stowarzyszenia apelują do wszystkich, do 

polskiego ministerstwa, do komisarza Unii Europejskiej, już mamy w tej sprawie przygotowany apel, o to, 

aby przygotować odpowiednie programy przeciwdziałające tym… 

Iwona Janicka: Dziękuję. 

Henryka Palusińska: …kontekstom, które wymieniliśmy. Muszę podać jeszcze dwa ważne… 

Iwona Janicka: Pani Henryko, to zapraszam do zgłoszenia się… 

Henryka Palusińska: Nie, nie, ale ja muszę podać. Muszę podać. 

Iwona Janicka: Bardzo przepraszam, ale chciałabym równo wszystkich traktować i do tej pory nie 

mieliśmy takiego wyjątku. 

Henryka Palusińska: Nie traktuje równo pani wszystkich. 

Iwona Janicka: Bardzo proszę. 

Henryka Palusińska: Ja tylko chcę podać… 

Iwona Janicka: W tej chwili, pani Henryko, bardzo proszę już… Będzie możliwość do zgłoszenia się… 
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Henryka Palusińska: …że jak chodzi o rybołówstwo morskie… To jest jedno zdanie. Bo my bardzo 

dokładnie przeanalizowaliśmy. 

Iwona Janicka: Pani Henryko… 

Henryka Palusińska: Są 543 operacje, które mają objąć 1088 osób, natomiast akwakulturę 1750 operacji 

w tym projekcie, które mają objąć 8 tysięcy 950 osób. I jest to na pewno miarą, że tak powiem, 

docenienia i wyróżnienia rybołówstwa małoskalowego. Dziękuję bardzo. 

Iwona Janicka: Dziękuję. Bardzo bym prosiła, żebyście państwo nie stawiali mnie w tak nieprzyjemnej 

sytuacji, że muszę państwu odbierać głos, bo to nie jest okej w stosunku do wszystkich państwa. Ale 

rozumiem, że wszyscy z państwa macie bardzo cenne wypowiedzi do przekazania, cenne uwagi. Bardzo 

dziękuję. W tej chwili zakończyliśmy listę mówców. Ja pozwoliłam sobie na króciutkie przedłużanie z 

uwagi na możliwości czasowe, które jeszcze mamy. W tej chwili pan Mateusz Szczoczarz zabierze głos. 

Wiem, że pan ma prezentację, postaramy się ją włączyć, a już przygotowuje się pani Agnieszka 

Andruszewska. Panie Mateuszu, bardzo proszę. 

Mateusz Szczoczarz (materiał >>) 

Mateusz Szczoczarz: Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Szczoczarz, prowadzę gospodarstwo rybackie 

niskointensywne typu karpiowego. Wykorzystując wsparcie w ramach kończącego się programu 

operacyjnego, rozwijam gospodarstwo rybackie we wszystkich możliwych płaszczyznach: dywersyfikacja 

w ramach priorytetu czwartego, promocja w ramach priorytetu piątego i kluczowy priorytet drugi. 

Wyremontowałem dziesiątki hektarów stawów typu karpiowego, kilometry grobli, zamontowałem 

fotowoltaikę, uruchomiłem sprzedaż bezpośrednią MLO, zakupiłem maszyny i urządzenia, połączyłem 

naukę i praktykę. Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 dawał szeroki wachlarz możliwości 

wsparcia. W planach mam dalszy rozwój mojego gospodarstwa. Dziś, analizując projekt Programu 

Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, znajduję zbyt mało działań, które wspierałyby 

dalszy rozwój gospodarstw rybackich niskointensywnych typu karpiowego. Zgodnie z załączonym planem 

strategicznym, strona czterdziesta druga, zostały określone dwa główne cele: pierwszy – zwiększenie 

obecnej wielkości produkcji ryb przez modernizację i rozwój obiektu oraz drugi – zachowanie potencjału 

retencyjnego i środowiskowego akwakultury niskointensywnej. Na kolejnych stronach cel główny 

pierwszy zostaje uszczegółowiony i dotyczy jedynie akwakultury intensywnej, między innymi strona 
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czterdzieści siedem i pięćdziesiąt jeden, gdzie w sposób bezpośredni wskazuje, że wzrost produkcji ryb, 

zwiększenie dostaw, promocja, dywersyfikacja, nowoczesne technologie, rozwój, połączenie nauki z 

praktyką, czyli wszystkie działania przyczyniające się do rozwoju akwakultury, zostały przypisane dla 

gospodarstw rybackich intensywnych. Rekompensaty wodno-środowiskowe oraz retencja to za mało dla 

tak ważnej gałęzi akwakultury, jaką jest niskointensywna gospodarka karpiowa. Postuluję o 

wprowadzenie zmiany w przedmiotowym dokumencie, umożliwiając gospodarstwom rybackim typu 

karpiowego dalszy rozwój z wykorzystaniem Funduszu Europejskiego dla Rybactwa w sposób 

porównywalny z działaniami realizowanymi w bieżącym programie operacyjnym. Dziękuję za uwagę. 

Iwona Janicka: Dziękuję. W tej chwili głos zabierze pani Agnieszka Andruszewska. W tej części jako osoby 

indywidualne mają państwo dwie minuty, także dziękuję, że pan się w tym czasie zmieścił. Pani 

Agnieszko, bardzo proszę, czas dla pani. 

Agnieszka Andruszewska 

Agnieszka Andruszewska: Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Agnieszka Andruszewska. 

Prowadzę Gospodarstwo Rybackie Zarząd Dóbr Smolin Ruda Różaniecka. Chciałabym powiedzieć 

cokolwiek na temat stawów karpiowych, stawów typu karpiowego, czyli tradycyjna akwakultura 

niskointensywna. Jest to ekologiczna hodowla karpia oraz innych cennych gatunków ryb, również w celu 

zarybiania jezior i rzek. To tereny Natura 2000, to bioróżnorodność, o którą tak się wszyscy troszczymy, 

to mała retencja, to przestrzeń zarówno dla roślin, zwierząt, w tym oczywiście ryb, jak i dla człowieka. To 

możliwość dywersyfikacji w postaci małych zakładów przetwórczych, gastronomii, turystyki, sprzedaży 

całorocznej. To realizacja polityki „Od pola do stołu”. To wysokiej jakości produkty żywnościowe i dbałość 

o rozwój produktu lokalnego. To praca dla społeczności lokalnej. Lecz stawy karpiowe to też rolnik, rybak, 

którego produkcja w wielkim stopniu uzależniona jest od warunków klimatycznych, to wysokie nakłady 

związane z inwestycjami w infrastrukturę i oczywiście w środowisko. To rolnik, który stoi w obliczu cen 

oferowanych mu poniżej kosztów produkcji. To nierówna walka z czarnym PR-em sprzedaży karpia przed 

Wigilią. W takich okolicznościach opłacalność produkcji jest zagrożona. W warunkach zagrożenia trudno 

dbać o stawy i w nie inwestować, aby zachować ich atuty przyrodnicze. Czyli bez opłacalnej produkcji nie 

będą funkcjonowały pozaprodukcyjne ich walory. W celu zachowania, pielęgnacji i rozwoju stawów typu 

karpiowego, będących dobrem narodowym, potrzebne jest wsparcie Programu Fundusze Europejskie dla 

Rybactwa na wysokim poziomie. Bez tego ich funkcjonowanie stoi pod znakiem zapytania. Zwracam się z 
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prośbą o wzięcie pod uwagę zapisów zawartych we wspólnym piśmie skierowanym do departamentu 

przez karpiowe organizacje rybackie i wysłanym w sierpniu tego roku. Dziękuję serdecznie. 

Iwona Janicka: Bardzo dziękuję. W tej chwili głos zabierze pan Arkadiusz Kępkowski. Bardzo proszę. 

Arkadiusz Kępkowski 

Arkadiusz Kępkowski: Dzień dobry, witam. Jestem jedynym praktycznie tutaj rybakiem z małoskalowych 

jednostek i chciałbym podkreślić, na czym jest zbudowany w ogóle ten cały program. Program ten jest 

zbudowany na podstawie 800 jednostek rybackich morskich i z tych jednostek jest całe te 800 czy 900 

milionów złotych na ten program. Jeśli nas nie będzie, jeśli my w tej chwili nie możemy się utrzymać, 

tylko modlimy się, aby się skasować, to ten cały program zostanie też skasowany. I ze względu na to 

proszę departament i ministra o wprowadzenie zmian w funduszu tym, żeby udzielić natychmiastowej 

pomocy dla rybołówstwa przybrzeżnego w postaci natychmiastowego udzielenia wsparcia finansowego, 

żebyśmy mogli dalej funkcjonować, opłacać składki ZUS, utrzymać rodziny, pracowników. To by była taka 

jedna część. Druga część, co my byśmy jako rybacy małoskalowi się domagali, natychmiastowego 

wstrzymania połowów paszowych, gdzie te połowy paszowe niszczą zasoby rybne, niszczą 

bioróżnorodność, w postaci tego, że my nie mamy co łapać. Nie ma żadnych ryb. Na Zatoce Pomorskiej 

wszystkie gatunki ryb wymarły. Sandacz, węgorz, sieja, łosoś, troć. My nie mamy tych ryb do złapania. 

Jedynie, co nam zostało, to jeszcze śledź, który jest ograniczony. Na Zatoce Pomorskiej jest proponowany 

całkowity zakaz połowu śledzia dla nas. To jest dla nas koniec, my nie mamy nic do łowienia. Jedyni, co 

mają do łowienia, to są paszowce, które nie mają ani kamer, łowią właśnie te wszystkie gatunki, które my 

łowimy, [które] dla nas są cenne, czyli sandacz, łosoś, węgorz. I pozostawiając nas w tej sytuacji, to się 

okazuje, że na koniec nie będzie w ogóle tego funduszu. Nas nie będzie i nie będzie funduszu. Dziękuję. 

Iwona Janicka: Pięknie dziękuję. W tej chwili chciałabym głos oddać osobom, które zgłoszą się na czacie 

albo przez opcję „Rise hand”, czyli taka łapka na dole. Te osoby będą miały jedną minutę na wypowiedź. 

Zgłosił się do wypowiedzi pan Tomasz Piłat i jeszcze raz o zabranie głosu prosi jedna osoba, także to już 

będzie bez wizji, tylko audio, ale minuta jak najbardziej. Panie Tomaszu, bardzo proszę. 

Tomasz Piłat: Aha. Słychać mnie? 

Iwona Janicka: Tak. 
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Tomasz Piłat 

Tomasz Piłat: Ja nie zdążyłem powiedzieć, ale właśnie w programie mowa jest o rekompensatach za 

szkody w rybactwie morskim w sumie, a no tutaj na śródlądziu od wielu lat trwa dyskusja odnośnie [do] 

zwierząt chronionych, które robią duże, znaczne szkody w rybactwie śródlądowym, zarówno w rybactwie 

śródlądowym, jak i w akwakulturze. Mowa tutaj o kormoranie, o bobrze, wydrze, czapli. I taki wniosek 

też, żeby zostało to uwzględnione, czyli rekompensaty za szkody spowodowane przez zwierzęta 

chronione w rybactwie śródlądowym i akwakulturze. Dziękuję. 

Iwona Janicka: Pięknie dziękuję. Jeszcze macie państwo szansę, pół minuty, na zgłaszanie się i zamknę 

listę mówców. A jeszcze do głosu zgłosiła się pani Henryka Palusińska. Jedna minuta i bardzo proszę, 

żebyśmy się trzymali tego czasu. Bardzo proszę, pani Henryko. 

Henryka Palusińska 

Henryka Palusińska: Postaram się, pani Iwono, jak najbardziej. Przepraszam, że tam nie dałam rady się 

wyrobić w czasie, ponieważ materiał dotarł późno, a rybaków, których reprezentuję, jest wielu. Ja 

chciałabym tylko zgłosić pytanie do obecnych tutaj przedstawicieli Departamentu Rybołówstwa i jeśli 

możliwe, odpowiedzieć dzisiaj. Czy jest już przygotowana tabelka choćby procentowego podziału tej 

ogólnej kwoty przewidzianej na program 2021-2027 na poszczególne sektory? Dziękuję bardzo. 

Iwona Janicka: Dziękuję. Konkretne pytanie. Szanowni państwo, zamykam listę. Zgłosiły się jeszcze dwie 

osoby, pan Paweł Wielgosz, a przygotowuje się pan Wacław Szczoczarz. Panie Pawle, jest pan gotowy? 

Tak? Bardzo proszę, minuta dla pana. 

Paweł Wielgosz: Tak. Słychać mnie, tak? 

Iwona Janicka: Tak. 

Paweł Wielgosz 

Paweł Wielgosz: Chciałem się tu konkretnie odnieść do jednej wypowiedzi, pani Anny Spurek, która 

bardzo mijała się z prawdą, jeżeli chodzi o ślad węglowy, który pozostawia produkcja ryb. 

Iwona Janicka: Proszę państwa, nie robimy polemik tutaj, tak. 
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Paweł Wielgosz: Ale to jest bardzo ważne i ten głos… 

Iwona Janicka: ...to są uwagi do programu. 

Paweł Wielgosz: Ale proszę pani, ten głos był, proszę państwa, bardzo krzywdzący zwłaszcza dla 

produkcji karpia, gdzie ten… Opieramy się na tych samych badaniach naukowców uniwersytetu w 

Monachium, tylko problem jest w tym, że hodowla karpia trwa przez trzy lata, a porównujemy ją do 

hodowli na przykład kurczaka, gdzie ona stanowi ośmiotygodniową produkcję. Czyli zakładając tę 

ośmiotygodniową produkcję, to produkcja jednego kilograma produktu z kurczaka robi osiemnaście razy 

więcej kilograma CO2… pozostawia śladu węglowego. Natomiast następny… Po prostu przez osiem 

tygodni wytwarza się tyle dwutlenku węgla co w hodowli karpia przez trzy lata. To jest takie 

porównywanie. Poza tym porównuje się to, jeżeli chodzi o jeden kilogram zwierzęcia przed ubojem, a nie 

produktu. Produkt, mówimy o produkcie z kurczaka na przykład czy z wieprzowiny, a tutaj mówimy o 

kilogramie zwierzęcia karpia. Także to jest bardzo krzywdząca i błędna opinia, jako że karp, hodowla ryb 

taki sam zostawia ślad węglowy jak hodowla wieprzowiny czy wołowiny. Dziękuję bardzo. 

Iwona Janicka: Dziękuję. Jedną minutę wypowiedzi pan Wacław Szczoczarz. Bardzo proszę. Jest pan już 

przeniesiony do panelu mówców. Jeśli tylko… Bardzo proszę, już można zabrać głos. Proszę. Pan Wacław 

chyba nam wypadł w tej chwili z… Jest ponownie, także pozwolę sobie… 

Wacław Szczoczarz: Tak? Słychać? 

Iwona Janicka: Słychać, jak najbardziej. Bardzo proszę. 

Wacław Szczoczarz 

Wacław Szczoczarz: Super. Proszę państwa, do LGR-ów chciałem się odnieść, bo pani z urzędu 

marszałkowskiego mówiła, że niektóre LGR-y były wykluczone jakby z tej działalności, natomiast mnie 

chodzi o kompletnie inne wykluczenie. LGR-y zajmują około 17% tylko powierzchni Polski. Czyli 83% jest 

wykluczonych, a na tych wykluczonych terenach jest zdecydowana większość hodowców na przykład 

karpi. I jak to wykluczenie można jakby wycofać albo naprawić, czyli krótko mówiąc, żeby zachowywać 

konkurencyjność, należałoby w priorytetach funkcjonowania lokalnych grup rybackich więcej środków 

przeznaczyć na promocję i szkolenie, które będą oddziaływały, no można powiedzieć, na wszystkie 
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okręgi, na przykład na województwo. Wtenczas to wykluczenie już, że tak powiem, nie będzie takie 

dotkliwe jak to w tej chwili, że niektóre LGR-y nie mogą funkcjonować. Dziękuję bardzo. 

 

Podsumowanie wysłuchania 

Iwona Janicka: Dziękuję. Szanowni państwo, to już koniec [wystąpień] mówców na dzisiaj. Wiem, że 

dyskusja by była bardzo gorąca, gdybyśmy do tej dyskusji doprosili, ale taką mamy formułę, że są to 

wysłuchania. Czyli dajemy tę przestrzeń, aby każdy mógł wypowiedzieć się w imieniu swojej organizacji, 

instytucji, firmy. Myślę, że te głosy były bardzo cenne dla resortu ministerstwa. Nie sposób się dzisiaj 

odnieść, bo to nie o to chodzi, żeby dzisiaj się odnieść, ale żeby tych głosów wysłuchać, żeby zebrać, być 

może przekazać grupie roboczej, która się nad nimi pochyli. I ja bym to rekomendowała, bo właściwie, 

jak widać, środowiska są różne i różne też doświadczenia i perspektywy, i wrażliwość na inne aspekty. Ja 

w tej chwili oddam głos z powrotem do pani dyrektor. Pani Marta Rabczyńska-Kapcińska już jest gotowa. 

Cały czas dzielnie tu słuchała wszystkich wypowiedzi. Bardzo proszę. 

Marta Rabczyńska-Kapcińska: Dziękuję pani bardzo. Dziękujemy za wszystkie komentarze. Oczywiście, 

szczególnie lubimy te pozytywne. Cieszymy się, że tak szerokie grono osób w jednym czasie chciało się 

zebrać, żeby rozmawiać o programie operacyjnym dla rybołówstwa. Z częścią z państwa bardzo dobrze 

się znamy, z innymi mniej, tym cenniejsze dla nas jest to dzisiejsze spotkanie. Również zgłaszane uwagi 

częściowo są nam znane, ponieważ pokrywają się w dialogu, który prowadzimy z przedstawicielami 

sektora rybołówstwa i nie tylko już od kilkunastu lat. I wiem, o czym mówię, bo tyle właśnie zajmuję się 

programowaniem w zakresie Funduszy Europejskich dla Rybołówstwa, ale mamy też świadomość, że jako 

jeden z mniejszych programów nie jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkich problemów, zwłaszcza że 

postulaty zgłaszane przez interesariuszy również często były ze sobą sprzeczne czy też wykluczały się. Ale 

to jest naturalne, ponieważ sama wspólna polityka rybołówstwa Unii Europejskiej jest wewnętrznie 

sprzeczna, o czym głośno się mówi. Wszystko, co usłyszeliśmy, skłania nas oczywiście do refleksji, 

motywuje do dalszej pracy nad ulepszaniem dokumentu, który, chcę podkreślić, ciągle jeszcze jest w 

fazie projektu, więc podlega zmianom, jest dokumentem żywym. Na koniec chciałam jeszcze raz 

podziękować organizatorom, naszej przemiłej pani prowadzącej, naszym cudownym tłumaczom, którzy 

no, szkoda mówić, napracowali się dosyć mocno. Bardzo dziękuję. 
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Iwona Janicka: Bardzo dziękuję. Proszę państwa, to nie koniec na dzisiaj, bo ja bym chciała, żebyście 

państwo jeszcze wzięli udział w naszej ankiecie ewaluacyjnej, żeby wypowiedzieć się w kontekście tego, 

czy mieliście państwo szansę zabrać tutaj głos. Za chwilkę taką możliwość uruchomimy. Ja ze swojej 

strony zapraszam na jeszcze jedno wysłuchanie. Mam nadzieję, że uda nam się je zorganizować, ma 

dotyczyć Krajowego Programu Sprawiedliwej Transformacji. Ale to nie wszystko, ponieważ we 

współpracy z Polską Zieloną Siecią, i to już nie jest tajemnicą, chyba mogę powiedzieć, że 

przygotowujemy się jako OFOP z Polską Zieloną Siecią do zorganizowania wysłuchań publicznych w 

sprawie planów terytorialnych sprawiedliwej transformacji dotyczących trzech regionów: Wielkopolski 

wschodniej, obszaru dolnośląskiego województwa i śląskiego. Myślę, że te informacje niedługo będziemy 

mogli podać do publicznej wiadomości. Jutro bardzo ważne wysłuchanie dotyczące projektu ustawy 

wdrożeniowej na nową perspektywę, organizowane przez ministerstwo. Ja za chwilkę państwu też 

wkleję link na czacie, ponieważ on się ukazał właściwie gdzieś tam w podstronach i wielu z państwa nie 

miało szansy do tego dotrzeć. Także na czacie wkleję, ale już poproszę kolegów, koleżanki z obsługi, aby 

włączyli nam możliwość [wypełnienia] ankiety ewaluacyjnej za dzisiejsze spotkanie. Bardzo proszę, także 

dajmy chwilkę, aby każdy mógł ze spokojem pozaznaczać. Ci z państwa, którzy są w tej chwili na scenie, 

czyli wśród panelistów, nie mogą tego zrobić, nie mogą tego robić migacze, obsługa, ja również. Będę 

tylko prosiła o sygnał, kiedy będziemy mieć wyniki ankiety gotowe. A w międzyczasie na czacie wklejam 

państwu link do wysłuchania, które się odbywa jutro, organizowane przez ministerstwo, dotyczące 

projektu ustawy wdrożeniowej. Tych spotkań jest bardzo dużo w najbliższym czasie. W przyszłym 

tygodniu dwa tak zwane odwrócone wysłuchania, czyli Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we 

wtorek podzieli się z państwem informacjami na temat nowoczesnej gospodarki, projektu tego 

programu, jakie uwagi nasze zostały uwzględnione, jakie nie. A w czwartek temat rozwoju cyfrowego i 

tutaj też będziemy mieć informacje zwrotne z ministerstwa, czy nasze, państwa uwagi zostały 

uwzględnione i w jakim stopniu. Te wszystkie informacje znajdą państwo na naszej stronie 

www.wysluchania-nowaperspektywa.pl, a także na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl. Czy już mamy 

wyniki ankiety? Możemy publikować? Ja u siebie takiej informacji nie mam. O, już mamy wyniki ankiety. 

Jak państwo widzicie, 25% uczestników to nasi mówcy, ci, którzy wypełnili oczywiście ankiety. Bo ja 

widzę po statystykach, że tych osób tutaj w panelu mamy oczywiście dużo, dużo więcej, zarówno 

przedstawiciele rządu, administracji publicznej, władzy krajowej, lokalnej, administracji publicznej, 

samorządowej, partnerzy społeczni, gospodarczy, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, a także 

innych podmiotów. Większość z państwa w czasie wysłuchania miała okazję zapoznać się z dokumentem 
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od strony mówców, te argumenty mieliście okazję państwo wypowiedzieć. Czy w jakimś stopniu 

dzisiejsze wysłuchanie było wartościowe? 84% uznało, że tak. Czy dzisiejsze wysłuchanie było dobrze 

zorganizowane? 94% aż, ponad 90% osób uznało, że tak. Bardzo dziękujemy za taką ocenę. Ja za dzisiaj 

państwu bardzo dziękuję, dziękuję całej ekipie, obsłudze technicznej, państwu migaczom, którzy nam 

dzisiaj tłumaczyli na polski język migowy i zarówno na serwisie YouTube, jak i Facebook będziecie mogli 

państwo obejrzeć to wysłuchanie. I dziękuję Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi za przychylność, za 

pochylenie się nad tymi uwagami i aktywne dzisiaj wysłuchanie nas. Państwu mówcom bardzo dziękuję 

za rzetelne przygotowanie się i zachęcam do tego, żeby swoje uwagi jeszcze zgłaszać, przesłać nam 

mailem, tak żebyśmy mogli podlinkować i zamieścić na stronie internetowej i w odpowiednim czasie 

wraz z transkrypcją przesłać do ministerstwa. Bardzo dziękuję. 

Pytania, rekomendacje zamieszczone przez 
uczestników wysłuchania w sekcji Q&A 

Tomasz Piłat Związek Stowarzyszeń LGD Warmii i Mazur 

Uwzględnienie rekompensat za szkody w rybactwie śródlądowym i akwakulturze spowodowane przez 

zwierzęta chronione (bóbr, wydra, kormoran, czapla) 

Agnieszka Bednarek 

Do kiedy będą trwały prace nad ostateczną wersją omawianego dokumentu? Kiedy w rzeczywistości 

ruszą omawiane działania? 


