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Akwakultura niskointensywna  
około 22 tys. ton
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Akwakultura intensywna  
około 42 tys. ton
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Łącznie około 64 tys. ton 
(przyrost o około 64%)
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Plan na 2020 rok

Perspektywy rozwoju mają zarówno hodowcy karpia
jak i pstrągów i innych gatunków ryb



Bilans ryb i owoców morza 
w Polsce

 (tys. ton masy żywej ryb)

2012 2013 2014 2015 2016 S

Połowy morskie 179,7 195,4 171,4 187,0 195,0

w tym:  bałtyckie 120,6 134,0 118,5 134,7 145,0

dalekomorskie 59,1 61,4 52,9 52,3 50,0

Połowy słodkowodne i akwakultura 50,4 49,8 54,8 49,4 54,5

Razem połowy krajowe 230,1 245,2 226,2 236,4 249,5

Import 770,6 836,7 870,9 876,1 890,0

Eksport 552,5 613,5 579,6 633,2 656,0

Podaż ryb konsumpcyjnych na rynek 
krajowy

448,2 468,4 518,5 479,3 483,5

479,3 mln ton : 38, 436 mln Polaków = 12,47 kg/osobę 

Perspektywy rozwoju akwakultury

dane: IERiGŻ



 Perspektywy produkcji ryb
 

● ile ryb i które gatunki pochodzą z krajowej 
akwakultury?

● jakie wygląda polski rynek ryb i które gatunki 
preferują konsumenci?

● czy promocja spozycia ryb jest konieczna?
● czy przetwórstwo ryb ma przyszłość? 



Czy ryby będą tanie? 
Scenariusze zmiany cen żywności w latach 1997 - 2020 



Krajowa akwakultura jest coraz bardziej 
zróżnicowana

- akwakultura niskointensywna

- akwakultura intensywna

- wylęgarnie i podchowalnie
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Jednak w dalszym ciągu dominują dwa gatunki ryb



Akwakultura ryb konsumpcyjnych w Polsce w 2015 roku

 

Stawy ziemne o powierzchniach dochodzących do kilkuset ha
Akwakultura 

niskointensywna
Akwakultura 

niskointensywna

 Stawy karpiowe – ok. 64 tys. ha pow. ewidencyjnej (ok. 54 tys. ha pow. produkcyjnej)
 Liczba podmiotów – 946
 Produkcja ryb konsumpcyjnych – ok. 20 tys. ton
 Liczba produkowanych gatunków ryb konsumpcyjnych – 15

Stawy betonowe, tory wodne, baseny tuczowe, przegrody, sadze, 
systemy recyrkulacyjne, inne

Akwakultura 
intensywna

Akwakultura 
intensywna

 Stawy betonowe – ok. 130 ha + ok. 463 tys. m³ innych urządzeń 
 Liczba podmiotów – ok. 160
 Produkcja ryb konsumpcyjnych – ok. 17 tys. ton
 Liczba produkowanych gatunków ryb konsumpcyjnych – 10



Akwakultura niskointensywna
Sezon 2015 roku – produkcja ryb do konsumpcji

Około 17,75 tys. ton karpia plus ok. 1,85 tys. ton innych 
gatunków przeznaczonych do konsumpcji (tołpygi, amury białe, 
liny, karasie, szczupaki, sandacze, sumy europejskie, okonie i 
inne) 
Łącznie ze stawów typu karpiowego odłowiono ok. 19,6 tys. ton 
ryb

Klasa wielkości 
(ha)

Liczba Udział w 
powierzchni (%)

Udział w 
produkcji (%)

do 5 281 0,9 2.1

5 do 50 427 14.5 17,8

50 do 100 102 12,2 12,7

100 do 500 117 39,7 39,9

500 do 1 000 16 18.6 20,4

ponad 1000 3 14.1 6,6



Akwakultura intensywna
Sezon 2015 roku – produkcja ryb łososiowatych 

1. konsumpcyjne
15,8 tys. ton ryb łososiowatych, w tym pstrągi 15,6 tys. ton

2. Materiał osadowy i zarybieniowy
0,62 tys. ton ryb łososiowatych, w tym 0,6 tys. ton pstrągów

Łącznie: 16,42 tys. ton ryb łososiowatych  

Produkcja (t) Liczba gospodarstw Udział w produkcji 
(%)

do 10 13 0.4

10 do 50 25 4,4

50 do 100 21 12,1

100 do 200 16 17,7

200 do 500 16 38.0

ponad 500 5 27.5



Akwakultura intensywna
Sezon 2015 roku – produkcja ryb do konsumpcji w 
systemach recyrkulacyjnych
 
 

Około 1,8 tys. ton - jesiotry, sumy 
afrykańskie, sumy europejskie, 
tilapie, węgorze, inne 

Główne produkowane gatunki:

sum afrykański – ok. 360 ton
jesiotry – ok. 350 ton
węgorz – ok. 6 ton 
tilapia – ok. 500 ton
łosoś atlantycki – ok. 160 ton



Produkcja ikry przeznaczonej do konsumpcji

2013 rok – około 3 tony

2014 rok – około 2,4 tony

2015 rok – około 14,3 ton o wartości około 10,6 mln zł 

W 2015 roku wykazano w sprawozdaniach
statystycznych produkcję ikry przeznaczonej  do 
konsumpcji od czterech gatunków ryb:

pstrąga tęczowego -  (3,3%)
palii -                       (5,6%)
pstrąga źródlanego – (11,3%)
jesiotrów – (79,8%) 

fot. wikipedia



Produkcja wybranych gatunków ryb krajowej akwakultury
 w latach 2005-2016



Wartość produkcji akwakultury (ryby, skorupiaki, ikra)
przeznaczonej do konsumpcji (mln zł)

2012 2013 2014 2015
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Gatunek Cena netto
[PLN / kg]

Zmiana ceny 
[PLN/kg]

Zmiana ceny
[%]

2015 rok 2014 rok

sandacz 27,80 25,90 7,3 ▲

jesiotr 21,89 21,24 3,1 ▲

pstrąg potokowy 19,48 13,00 49,8▲

szczupak 18,99 17,55 8,2 ▲

sum  europejski 16,69 13,82 20,8 ▲

lin 13,78 12,85 7,2 ▲

sieja 13,38 27,00 -50,4 ▼

palia 12,76 12,92 -1,2 ▼

sum afrykański 12,48 10,87 14,8 ▲

pstrąg źródlany 12,35 12,35 0,0 ( - )

pstrąg tęczowy 11,95 11,64 2,7 ▲

karp 9,31 8,38 11,1 ▲

amur 9,18 8,90 3,1 ▲

okoń 8,49 8,08 5,1 ▲

jaź 6,55 6,78 -3,4 ▼

tołpyga biała 5,64 4,80 17,5 ▲

karaś 4,92 5,24 -6,1 ▼

tołpyga pstra 4,78 4,80 -0,4 ▼

płoć 4,51 4,41 2,3 ▲

leszcz 4,44 7,00 -36,6 ▼

Ranking cen zbytu wybranych gatunków ryb krajowej akwakultury



Produkcja karpia handlowego w poszczególnych 
województwach w 2015 roku
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Odłów karpia konsumpcyjnego w poszczególnych województwach 
(kg/ha użytkowy stawu ziemnego)

 wskaźnik orientacyjny w 2015 roku



Produkcja handlowego pstrąga tęczowego w 
poszczególnych województwach w 2015 roku
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Wielkość zatrudnienia (osób – pełne etaty)
w poszczególnych typach gospodarstw 
akwakultury w 2015 roku

 
Rodzaj gospodarstwa Na stałe

produkcyjni
Sezonowo
produkcyjni

Na stałe
pozostali

Liczba 
gospodarstw

Łącznie
zatrudnienie

niskointensywne 2 204 1747 612 855 4 563

intensywne 715 124 260 132 1 099

mieszane 343 65 198 36 606

wylęgarniczo-
podchowowe

126 61 108 37 295

inne 136 61 110 37 307

bez produkcji 107 103 84 72 294

Razem 3 631 2 161 1 372 1 169 *7 162



Zatrudnienie oraz wartość sprzedanych ryb konsumpcyjnych
 na jednego zatrudnionego w 2015 roku

185,2
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W gospodarstwach typu pstrągowego na jednego zatrudnionego na stałe
bezpośrednio przy produkcji przypadało 22,5 tony ryb konsumpcyjnych
(21,5 w 2014 r.) 
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Wartość sprzedanych ryb konsumpcyjnych
wyprodukowanych w akwakulturze w 2015 roku 
(mln zł)
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Przetwórstwo
● dylemat – małe czy duże przetwórnie
● co żywym karpiem?
● czy ryby z importu będą identyfikowalne?
● MAP – rewolucja w pakowaniu ryb 
● „problem azjatycki”
● jakość !!!



Konsumpcję ryb w Polsce „napędzają” Święta, „dołek” to 
miesiące letnie

dane: IERiGŻ



Rewolucja zaczęła się, kiedy
do „gry w ryby”
weszły dyskonty









Opolskie – najmniejsze z 16 województw

- 10 miejsce w kategorii powierzchni stawowej wg RRW-22
- 8 miejsce w kategorii powierzchni stawowej wg danych Gł. Geodety
- 5 miejsce w produkcji karpia handlowego
- 7 miejsce z udziałem 4,9% w produkcji krajowej ryb konsumpcyjnych
- 8 miejsce z udziałem 4,4% w wartości krajowej ryb konsumpcyjnych
- 10 miejsce w liczbie zatrudnionych w akwakulturze
-  9 miejsce w wartości sprzedanych ryb na jednego zatrudnionego
-  1 miejsce w odłowie ryb konsumpcyjnych z 1 ha



Powierzchnia ewidencyjna stawów ziemnych w woj. opolskim wg stanu na 
1 stycznia 2016 r według danych Głównego Geodety wynosiła 4 409 ha

Powierzchnia ewidencyjna stawów ziemnych w woj. opolskim wg stanu na 
1 stycznia 2016 r według danych z RRW -22 wynosiła 3 466 ha

„MANKO” - 943 ha (21,4%)

   Oba rejestry odnotowały
   przyrost 
   powierzchni stawowej
   o 32 ha
   w porównaniu z 2014 r.  



Wartość produkcji
(tys. zł)

namysłowski    7,735 mln zł

nyski                3, 683 mln

kluczborski       2,096 ml2,096 mlnn

opolski             1,29 mln

brzeski             0,241 mln

głubczycki         48,6 tys.

strzelecki             2,6 tys.       



Podsumowanie
● Krajowa akwakultura dzięki wsparciu funduszy unijnych ma w 

najbliższych latach duże możliwości rozwoju,

● Wejście do gry rynkowej dużych profesjonalnych przetwórni, sieci 

dyskontów oraz wprowadzanie nowoczesnych systemów pakowania 

ryb otwiera nowe możliwości zwiększenia sprzedaży ryb
● Akwakultura niskointensywna i intensywna ma rożne strategie

rozwoju umożliwiające wykorzystanie ich potencjału,

● Karp ma duży potencjał wzrostu produkcji i sprzedaży,

● Obserwuje się radykalne zmiany dotychczas funkcjonujących 

kanałów dystrybucji ryb (uwiąd tradycyjnych hurtowni i sprzedaży

bazarowej), wzrost zainteresowania sprzedażą bezpośrednią,

● Inwestowanie w akwakulturę musi być poprzedzone dokładną analizą

 uwzględniającą perspektywy rynkowe gatunku, możliwości uzyskania

satysfakcjonujących cen, zagrożenie konkurencją z importu - „nie 

sztuka wyprodukować…  

    
        



Dziękuję za uwagę !
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