
SZANSE ZAGROŻENIA 
 
SZ.1 Dogodne położenie komunikacyjne między 
aglomeracją śląską i dolnośląską 
 
SZ.2 Rosnąca konsumpcja ryb związana ze 
wzrastającą świadomości o korzyściach, jakie niesie 
za sobą jedzenie ryb pochodzącej z hodowli 
polskiej 
 
SZ.3 Możliwość prowadzenia dodatkowej 
działalności związanej z wypoczynkiem w 
atrakcyjnych naturalnych terenach (lasy, wody, 
łąki) – agroturystyka 
 
SZ.4 Podnoszenie atrakcyjności turystycznej i 
gospodarczej gmin obszaru RLGD przez podmioty 
inne niż RLGD   
 
SZ.5 Kształtowanie więzi społecznych interesariuszy 
LSR oraz dalsza integracja  środowisk  rybackich 
 
SZ.6 Coraz większe doświadczenie 
przedsiębiorców, w tym rybaków w zdobywaniu 
funduszy na działalność 
 
SZ.7 Rozwój organizacji działających na rynku 
produktów rybnych w świetle potrzeby 
konsolidacji producentów ryb w celu lepszej 
reprezentacji ich interesów 
 
SZ.8 Wzrost znaczenia aspektów rekreacyjnych 
wędkarstwa przybrzeżnego i śródlądowego 
 
SZ.9 Większa i skuteczniejsza ogólnopolska 
promocja spożycia ryb 
  
SZ.10 Rozwój i profesjonalizacja organizacji 
wędkarskich 
 
SZ.11 Coraz więcej imprez w kraju i za granicą o 
charakterze targowym i gospodarczym związanym 
z gospodarką rybacką, a tym samym rozwijanie 
rynków zbytu lokalnych produktów 
 
SZ.12 Rozwój nowych form turystyki, związanych z 
walorami lokalnymi i zasobami wiejskimi 
 
SZ.13 Pozytywne wzorce innych regionów – w kraju 
i za granicą 
 

 
Z.1 nieodpowiednie postrzeganie przez potencjalnych 
klientów hodowców i przetwórców ryb proponowanej 
oferty 
 
Z.2 Rosnąca konkurencja na rynku ryb, w tym 
skuteczna promocja gatunków obcych 
 
Z.3 Rosnąca konkurencja hipermarketów, które 
oferują niższe ceny oraz produkcja masowa 
prowadząca do spadku  konkurencyjności 
tradycyjnych lokalnych firm 
 
Z.4 Działalność organizacji ekologicznych 
zniechęcająca do kupowania karpia na święta 
 
Z.5 Zmniejszająca się liczba mieszkańców obszaru oraz 
marginalizacja i wyludnienie obszarów wiejskich, a 
także dalsze wyludnienie i wzrost średniej wieku, 
wywołany szczególnie odpływem młodzieży 
 
Z.6 Występujące masowe choroby ryb, w tym 
pojawienie się nowych jednostek chorobowych w 
chowie ryb 
 
Z.7 Ograniczone możliwości dywersyfikacji 
zatrudnienia osób odchodzących z rybactwa, 
wynikające z powolnego wzrostu gospodarczego 
 
Z.8  Brak racjonalnej gospodarki wodą 
 
Z.9 Niestabilna polityka legislacyjna i fiskalna państwa 
 
Z.10 Niekorzystne regulacje prawne pogłębiające 
problem kłusownictwa 
 
Z.11 Niekorzystne zmiany klimatyczne 
 
Z.12 Wysokie koszty indywidualne związane z 
koniecznością dostosowania się do przepisów ochrony 
środowiska 
 
Z.13 Odchodzenie od tradycji obszaru, w tym tradycji 
rybackich 
  
Z.14 Nadmierna ingerencja ekologów w przepisy 
dotyczące gospodarki wodnej, ochrony środowiska 
 
Z.15  Zagrożenie pozostaniem bez pracy osób 
wykluczonych cyfrowo 



SZ.14 Konieczność dostosowywania się do 
przepisów unijnych w zakresie ochrony środowiska 
– zmiana postaw mieszkańców obszaru 
 
SZ.15 Opłacalność dywersyfikacja hodowli karpia 
na inne gatunki 
 
SZ.16 Wdrażanie innowacji wspierających 
gospodarkę rybacką; mechanizacja prac i 
unowocześnienie gospodarstwa 
wdrożenie nowych technologii 
 
SZ.17 Silna tradycja spożywania karpia w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia na terenie Śląska i 
Opolszczyzny 
 

 


