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ROZWOJU 

PRZETWÓRSTWA RYB 
SŁODKOWODNYCH 



60% 
Tylu Polaków uważa (sondaż CBOS  

z sierpnia 2014 r.), że „je zbyt mało ryb” 



Spożywanie ryb (poza świętami). PBS 

Odsetek  osób, które jadły rybę choć 1 raz na obiad 

w ciągu ostatnich 3 miesięcy
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Spożycie ryb słodkowodnych 

Spożycie ryb (waga produktu)
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Najpopularniejsze ryby słodkowodne 
(„krajowe”) 

Odsetek deklarujących spożywanie: 

• Karp – 68-76% (Wigilia), 2,9% (cały rok) 

• Pstrąg – 20-24% 

• Sandacz – 4,7-6,7% 

• Leszcz – ok. 1% 

• Płoć – ok. 1% 

• Lin – ok. 0,5% 

• Okoń – ok. 0,3% 

• Szczupak – ok. 0,3% 



„Duże” przetwórstwo ryb 

• 247 zakładów produkujących  
na Wspólny Rynek  

– 67 także w eksporcie poza UE 

– Najwięcej: pomorskie (70)  
i zachodniopomorskie (62) 

– Najmniej: opolskie (2) 

– Zatrudnienie: 14 400 osób 

– Eksport: 63% 

• Wartość  produkcji: 8 500 000 000 zł 



„Duże” przetwórstwo ryb 

• Struktura produkcji 

Inne ryby wędzone

8%

Ryby i filety (świeże / 

mrożone)

30% Marynaty, solone

37%

Konserwy rybne

13%Łososie wędzone

12%



„Duże” przetwórstwo ryb 

• Baza surowcowa 



Ryby słodkowodne w ofercie 
„dużego” przetwórstwa rybnego 



Ryby słodkowodne w ofercie 
„dużego” przetwórstwa rybnego 



Poprawna jakość, lecz nie zawsze 



Czy ryby słodkowodne mogą być 
atrakcyjne dla dużych przetwórni? 

• Specjalizacja pstrągowa: 

– Atlantic Sp. z o.o. 95 mln zł 

• (od 2013 r. + Excelsior Delikatesy) Także karp 

– Ternaeben: 56 mln zł 

– Fario: 40 mln zł 

– Pommernfish: 25 mln zł 

• Filetowanie ryb słodkowodnych: 

– McLean Brothers Poland: 19 mln zł 

• Ryby słodkowodne istotne: 

– SoNa (karp, pstrąg) 

– Rekin Grajewo 

 

 



Czy ryby słodkowodne mogą być 
atrakcyjne dla dużych przetwórni? 

• Sieci handlowe (rozwijają się tylko supermarkety dyskontowe) 

– oczekiwanie niskich cen i regularnych dostaw 

– certyfikacja, wysokie wymagania jakościowe, logistyczne 

– realna potrzeba istnienia tylko kilku dostawców pstrągów 

– karp jako świąteczny wabik, sprzedaż dumpingowa 

• Czynnik cenowy: filety z pstrąga dużego są atrakcyjne, ale 

głównie wtedy, gdy łosoś jest bardzo drogi 

• Eksport: znacznie wyczerpane możliwości, rynek bardzo 

konkurencyjny, popyt głównie na wędzone pstrągi i węgorze, 

filety z sandaczy 

• Karp świąteczny do filetowania: zbyt krótki sezon; poza 

sezonem: surowiec zbyt drogi 

 



„Małe” przetwórstwo rybne 

• „Małe”przetwórstwo: nie tylko MOL, także 

przetwórnie z uprawnieniami na rynek UE, 

produkujące na rynek regionalny 

• MOL: 98 podmiotów (04-11-2014) 

• Często związane z gospodarstwami 

rybackimi 

• Brak danych nt. wielkości produkcji łącznej 

i obrotu 



„Małe” przetwórstwo rybne 



„Małe” przetwórstwo rybne,  
a ruch slow food 

Niezbędne cechy produktów oferowanych  
w sprzedaży bezpośredniej: 

• autentyczność i wiarygodność, zamiast 
surogatów i pustych deklaracji; 

• świeżość i prawdziwość produktu; 

• związane z konkretnym terytorium  
i dystrybuowane przede wszystkim lokalnie; 

• gwarancja jakości; 

• gwarancja pochodzenia. 
dr Jacek Szklarek Slow Food Polska  



„Małe” przetwórstwo rybne: 
wspólne działania i atrakcyjne produkty 

Dombes (COOPEPOISSON)   

• filety bez skóry i bez ości, kalibrowane 

• cena wysoka, jak dla produktów delikatesowych 

• sprzedaż do marketów, częściowo restauracji i 
cateringu 

• marketing oparty o public relation 

• efekt: sprzedaż 100 ton filetów z karpi, eksport 
do Niemiec.  

• Dodatkowo: wędzenie i produkty łatwe 
(convenience meals).  



Lokalna promocja, połączona  
z rozwojem turystyki 

• Sundgau, les Routes de la Carpe Frite (34 
restauracje) 



Sprzedaż bezpośrednia 

• Pan Sandacz 
Sprzedaż ryb na targach w Warszawie (max 100 kg 

filetów/dziennie; środa-niedziela) 



„Małe” przetwórstwo rybne: 
atrakcyjne produkty 



„Małe” przetwórstwo rybne: 
atrakcyjne produkty 



Szanse 

• Świadomość walorów pro-zdrowotnych ryb 

• Pozytywny image ryb słodkowodnych 

• Rosnące zainteresowanie produktami regionalnymi 

• Kształtowanie się grupy konsumentów, którzy 

zniechęceni są do produktów przemysłowych 

(oczekiwanie żywności slow food) 

• Możliwość rejestracji produkcji w systemie MOL 

• Z punktu widzenia gospodarstwa-producenta:  

– możliwość większej elastyczności 

– wyższa cena od niskich cen hurtowych 



Zagrożenia 

• Koszty pracy i koszty kapitałowe  

(inwestycji i marketingu) 

• Ograniczony rynek zbytu dla produktów droższych, 

nie masowych (produkt niszowy) 

• Ograniczone kanały dystrybucji 

• Małe szanse na dystrybucję masową w sieciach 

handlowych 

• Ograniczona baza surowcowa 

• Wysokie ceny surowców 



Dziękuję. 
Tomasz Kulikowski 

Magazyn Przemysłu Rybnego 

mprfish@gmail.com 

mob. 501 623 816 
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