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       Sz. Pan 

       Marek Gróbarczyk 

       Minister Gospodarki Morskiej 

       i Żeglugi Śródlądowej,  Warszawa 
 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

Zarząd Związku Producentów Ryb – Organizacja Producentów, w związku  

z następstwami rozwijającej się w naszym kraju pandemii koronawirusa zwraca się  

z wnioskiem o pilne wsparcie i pomoc dla sektora użytkowników rybackich gospodarujących 

na wodach płynących. 

 Przychody „jeziorowych” gospodarstw rybackich mają cykl sezonowy. Rok 2020 jest 

specyficzny. Wydłużony okres ochronny na szczupaka miał  znaczny, negatywny wpływ na 

wielkość połowów w styczniu i lutym, a brak powłoki lodowej spowodował niespotykany 

dotąd spadek ilości sprzedanych sezonowych, wędkarskich zezwoleń zimowych. Najwyższe 

przychody, które rzutują na opłacalność prowadzonej gospodarki przypadają na miesiące  

III-VI, kiedy to znacznie wzrasta sprzedaż zezwoleń wędkarskich oraz wartość odławianych 

ryb (m.in. ciągi tarłowe węgorza). Nie bez znaczenia jest też fakt,  że miesiące te to również 

okres połowu tarlaków gatunków istotnych dla prowadzonej gospodarki (w tym szczupaka  

i sandacza), przeznaczonych do sztucznego tarła. Uzyskany w wyniku tego zabiegu materiał 

zarybieniowy decyduje o bezpiecznej stabilizacji  populacji ryb w rzekach i jeziorach.  

Następstwem wprowadzonych restrykcji, mających na celu opanowanie pandemii jest już: 

1. Brak zbytu na poławiane ryby, a tym samym konieczność całkowitego przerwania 

połowów a tym samym utrata głównego źródła przychodów 

2. Przerwanie odłowu tarlaków. Grozi to brakiem materiału zarybieniowego  

i niewypełnieniem tegorocznych zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Niedobory te 

trzeba będzie uzupełnić rybą pochodzącą z zakupu w latach następnych. 

3. Drastyczny spadek ilości sprzedawanych zezwoleń wędkarskich (wyjazd na 

wędkowanie jest traktowany jako złamanie prawa). 
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4. Wycofanie się kontrahentów z rezerwacji domków, łodzi i innego sprzętu 

rekreacyjnego, będących przedmiotem działalności dodatkowej gospodarstw. 

5. Zapaść branży turystycznej, co przełoży się też dodatkowo na znaczne zmniejszenie 

przychodów związanych ze sprzedażą ryb i zezwoleń w sezonie letnim. 

6. Spowolnienie bądź całkowite zaniechanie inwestycji finansowanych przez program 

PO RYBY 

Brak przychodów w tym okresie stawia użytkowników rybackich w bardzo ciężkiej 

sytuacji. Brakuje środków na dalsze funkcjonowanie firm, co grozi bankructwem, a tym 

samym rozwiązaniem umów użytkowania i zwolnieniami pracowników. Oznacza to 

również konsekwencje finansowe związane z niedotrzymaniem 5-letniego okresu 

trwałości inwestycji, wynikających z podpisanych umów (PO RYBY). 
 

Rybactwo śródlądowe jest gałęzią od lat najmniej wspomaganą przez państwo i unijne 

programy pomocowe. Rybacy ci nie otrzymują żadnych dopłat:  

- związanych ze stratami powodowanymi przez zwierzęta rybożerne, głównie kormorany, 

dziesiątkujące młode roczniki ryb w jeziorach;  

-   środowiskowych - oczyszczanie dna akwenów z sieci, liczenie ptaków itp.  

- dopłat/rekompensat wodnośrodowiskowych do ha użytkowanej wody związanych  

z prowadzoną gospodarką ekstensywną.  

- przestojami spowodowanymi zakazem połowów  

Bez wsparcia ta gałąź rybactwa nie przetrwa przez najbliższe miesiące. 

Dlatego zwracamy się z wnioskiem o pilne rozpatrzenie i uruchomienie pomocy dla 

użytkowników rybackich poprzez: 

1. Umorzenie czynszu dzierżawnego za rok 2020 bądź jego rat za II półrocze 2019 i I 

półrocze – 2020r pobieranego przez PG Wody Polskie, których płatność wymagalna 

jest w bieżącym roku.  

Kwota ta umożliwiłaby sfinansowanie zakupu materiału zarybieniowego. 

2. Wydłużenie czasu składania wniosków o płatność, wynikających z rozporządzenia  

w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów 

składania wniosków o płatność. 

3. Umożliwienie przełożenia zaległych zarybień na lata późniejsze. 

4. Znalezienie możliwości wsparcia bezpośredniego zagrożonych gospodarstw w ramach 

programu PO RYBY lub pomocy de minimis. 
 

Ze względu na zaistniałą sytuację prosimy o pozytywne i pilne rozpatrzenie wniosku. 

 

                                                              Z poważaniem 
 

                                                                                                                    Prezes 

 

                                                                  

                                                                                                           Marek Trzcieliński 


