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STANOWISKO POLSKICH RYBAKÓW DOTYCZĄCE GOSPODARKI RYBACKIEJ NA 
WODACH BAŁTKU.

Poniżej przedstawione stanowisko zostało skonsultowane z całym 
środowiskiem polskich rybaków. Celem konsultacji było ustalenie wspólnego 
stanowiska polskich rybaków dotyczącego zrównoważonej gospodarki rybackiej 
na wodach Bałtyku, a szczególnie na wodach znajdujących się pod jurysdykcją i 
kontrolą państwa polskiego.

Polscy rybacy opowiadają się za zrównoważoną gospodarką 
przyrodniczą i rybacką na akwenach wszystkich mórz i oceanów a szczególnie 
Bałtyku, na którym są współgospodarzami wraz z innymi rybakami państw 
bałtyckich. Wyrazem tego jest podpisany przez najważniejsze polskie 
organizacje rybackie Polski Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa. 
Zrównoważona gospodarka rybacka może być prowadzona tylko poprzez 
regionalne zarządzanie akwenami, morzami. Wynika to z faktu, że nikt tak 
dobrze nie zna swoich wód, jak Ci którzy na ich brzegu mieszkają i pracują. 

Polscy Rybacy są żywo zainteresowani: 

- racjonalną gospodarką zasobami dorsza w Bałtyku a szczególnie w 
Głębi Gdańskiej, co wiąże się ze współpracą w tym zakresie z Rybakami Państw 
Bałtyckich i popierają wniosek z dnia 02.04.2012 o przyjęcie Rozporządzenia  
Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/0077(COD), o zmianie Rozporządzenia 
Rady (WE) nr. 1098/2007 ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie 
zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowów tych zasobów, a dotyczący 
elastycznej polityki zarządzania rybołówstwem, dopasowującej stan prawny do 
naukowej oceny zmian stanu zasobów w każdym roku.

- racjonalną gospodarką zasobami stad śledzia wiosennego i jesiennego 
trącego się u polskich wybrzeży, jak również trącego się u wybrzeży szwedzkich. 
W tym wypadku należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę tarlisk i 
prawidłowy rozwój embrionalny śledzia.

- racjonalną gospodarką zasobami szprota, łososia i rybami płaskimi 
oraz współpracą w tym zakresie szczególnie z rybakami szwedzkimi i duńskimi.

Polscy Rybacy przeciwni są prowadzonym połowom paszowym na 
Bałtyku, a przynajmniej są za ich ograniczeniem. Połowy te są zagrożeniem dla 
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całości funkcjonowania ekosystemu żywych zasobów bałtyckich. Wyrażanie 
bezkrytyczne zgody na tego typu połowy jest zagrożeniem dla 
zrównoważonego rybołówstwa bałtyckiego, gdyż połowy te naruszają zasoby 
wszystkich gatunków bytujących w Bałtyku i są główną przyczyną ich 
przełowienia. Bałtyk jest zbyt małym morzem aby tego typu połowy nie miały 
wpływu na stan zasobów rybnych. Alternatywą dla tych połowów powinno być 
zagospodarowanie przyłowu i niewyrzucanie martwych ryb ponownie do 
morza. Przyłów może być zagospodarowany w zależności od gatunku dla celów 
konsumpcyjnych lub paszowych. Należałoby się zastanowić nad rozwiązaniem 
organizacyjno - technicznym i ekonomicznym tego problemu. Jeśli przyłów 
będzie przez prawo traktowany jako przypadkowy niezamierzony połów, a 
rejestrowany tak będzie w dzienniku połowowym oraz w dokumentach 
pierwszej sprzedaży, t o  miałaby miejsce automatyczna samokontrola 
połowowa, która stanowiłaby podstawę państwa lub organizacji rybackiej 
zarządzającej regionem połowowym, do prowadzenia pełnej kontroli nad 
gospodarką zasobami ożywionymi. Przyłów powinien być przywożony do portu, 
przez rybaków poławiających. 

Zrównoważona gospodarka rybacka opiera się również na ochronie 
ssaków i ptaków morskich. Humanitarne postępowanie w tym wypadku polega 
na utrzymaniu każdego gatunku w równowadze. Współpraca wszystkich 
rybaków z basenu Morza Bałtyckiego powinna nie dopuścić do nadmiernego 
rozwoju gatunku, który zakłóciłby ustanowioną równowagę ekologiczną, 
przykładem takiego gatunku na wodach Morza Bałtyckiego może być 
kormoran. Podobnie należy utrzymać ścisłą współpracę z rybakami bałtyckimi 
w sprawie gospodarki foką szarą, gdyż ona w podobny sposób jak kormoran , 
stała się zagrożeniem dla gospodarki rybackiej.

W sprawach dotyczących narzędzi połowowych, Polscy Rybacy są za 
utrzymaniem dotychczasowych narzędzi połowowych, stosowanych na Morzu 
Bałtyckim oraz za powrotem do połowów pławnicami. Zakaz ich stosowania 
spowodowany został rzekomą potrzebą ochrony morświna a dotyczył przecież 
narzędzi stosowanych daleko od brzegów, gdzie morświny nie bytują.

Rybacy uważają również, że należy przeznaczyć środki na wypracowanie 
nowego sprzętu połowowego, który chroniłby złowioną rybę przed ssakami 
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morskimi i ptakami jak również chroniłby ssaki i ptaki przed zaplątaniem się w 
sieciach i ich połowem. 

Kryzys światowego rybołówstwa zwraca uwagę Polskich Rybaków na 
szczególną ochronę zasobów rybnych i potrzebę prowadzenia zrównoważonej 
gospodarki rybackiej (przyrodniczej), w taki sposób aby następowało 
samoodnawianie się zasobów w morzach i oceanach oraz w Bałtyku, 
jednocześnie zapewniając trwałą eksploatację żywych zasobów.

Polscy Rybacy  domagają się traktowania przez Unię  na równi z 
rybakami innych państw bałtyckich. Niesprawiedliwe traktowanie polskich 
rybaków objawia się między innymi poprzez nasilone kontrole wyładunków, 
niedopuszczanie polskich inspektorów rybackich do kontroli statków innych 
bander, szczególnie paszowców, czy brak tolerancji w nieuwzględnianiu 
wymiarów oczek dla worków T90 oraz Bacoma. 

Konsultacje społeczne ujawniły następujące problemy szczegółowe w 
odniesieniu do Europejskiego Funduszu Morskiego I Rybackiego 2011/0380 
(COD) z dnia 02.12.2011: 

Str. 27. p. 93. cyt. „płatności zaliczkowe wysokości 4% wkładu 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego powinny pomóc w 
przyśpieszeniu procesu wdrażania programu operacyjnego”. Tak niska zaliczka 
nie może pomóc w przyśpieszeniu wdrażania programu (zwłaszcza gdy będzie 
wypłacana w transzach po 2%) Bardziej prawdopodobna pomoc wynika z art. 
63, str. 67, gdzie możliwość zaliczki wynosi 50%.

Strona 59, art. 49, konieczne jest precyzyjne określenie, co to jest „duże 
przedsiębiorstwo”, ze względu na poważne konsekwencje takiej kwalifikacji, 
gdyż na skutek dowolnej i nieprecyzyjnej definicji wsparcia mogą nie otrzymać 
rybackie podmioty zasługujące na to wsparcie. 

W dokumentach UE wielokrotnie powtarza się zalecenie, aby rybacy 
starali się zbliżyć do konsumentów przez sprzedaż bardziej bezpośrednią. W 
sprzeczności z tym znajdujemy ograniczenie:

art. 41.4. „Wsparcie nie obejmuje … nowych miejsc do sprzedaży ryb”. 
Jak rybak ma zbliżyć się do konsumenta, jeżeli nie może otworzyć nowego 
miejsca do sprzedaży ryb? Układ, w którym mężczyźni w rodzinie łowią ryby a 
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kobiety zajmują się ich dystrybucją, jest typowym rozwiązaniem firmy 
rodzinnej, co jest kontynuowane w Polsce od pokoleń. Rozumiemy, że 
projektodawcy chodzi o niedofinansowywanie dużych placówek handlowych a 
zależy na pomocy rybołówstwu rzemieślniczemu. W tym samym artykule 
wysoce niepokojący dla rybaków jest zapis wyłączający ze wsparcia „budowę 
nowych miejsc wyładunku ryb”. W portach pojawiają się sytuacje, że rybacy są 
wypierani z dotychczasowych miejsc postoju i wyładunku ryb. Ograniczenia 
wyładunków nie przybliżają konsumenta do pracy rybaka i pracy rybaka do 
konsumenta.

Strona 65, art. 61 cyt. „2-aby przyczynić się do osiągnięcia celów … w 
ramach lokalnej strategii rozwoju dąży się do: Maksymalizowania udziału 
sektorów rybołówstwa i akwakultury w zrównoważonym rozwoju przybrzeżnych 
i położonych w głębi lądu obszarów rybackich”

Wzmianki o rybołówstwie przybrzeżnym w Europejskim Funduszu 
Morskim i Rybackim rozmieszczone są wielokrotnie. Najczęściej jednak dotyczą 
możliwości uzyskania wsparcia z UE na odejście od zawodu rybaka i 
przekwalifikowania się do innych zawodów. W światle tego podkreślić należy, 
że wsparcie UE nastawione jest raczej na minimalizację udziału sektora 
rybackiego w gospodarce obszarów przybrzeżnych niż na jego maksymalizację.

W nowym funduszu ustawodawca nie przewiduje modernizacji statków 
i łodzi rybackich, gdyż założeniem jest, że nie wspierając modernizacji floty 
przyczyniamy się do zmniejszenia nakładu połowowego. Taki pogląd nie zawsze 
pokrywa się z właściwą intencją ustawodawcy. Rybacy pracują na granicy 
opłacalności. Fundusz modernizacyjny floty przyczyniłaby się do lepszych i 
bezpieczniejszych połowów jak również do wypracowania i wdrażania nowych 
metod w rybołówstwie wspomagających ochronę środowiska. Brak tego 
funduszu przyczyni się do pogarszania bezpieczeństwa warunków pracy rybaka 
jak również zabraknie funduszy na wypracowanie nowych metod w 
rybołówstwie a dotyczących ochrony środowiska. Modernizacja floty rybackiej 
przy zachowaniu wielkości jednostki oraz mocy silnika nie powinna wpłynąć na 
zwiększenie nakładów połowowych a będzie nieodzownym warunkiem  
bezpieczeństwa pracy na morzu i jego ochrony. Rybołówstwo przybrzeżne 
należy chronić, gdyż generuje ono znaczną ilość miejsc pracy, nie stanowi 
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znacznego nakładu połowowego i przy prowadzonej zrównoważonej 
gospodarce rybackiej nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 

Biorąc pod uwagę przyłów i rozliczanie się z niego rybaka, staje przed 
nauką rybacką nowe wyzwanie, nowa jakość oceny zasobów, pracy rybaka i 
wdrażania nowych metod połowowych. Mając na uwadze zabiegi w 
akwakulturze stosowanej w Morzu Bałtyckim, prawie zamkniętym, należy się 
bardziej skłonić do metod stosowanych w akwakulturze ekstensywnej, tj. 
wspomagającej rozwój obecnie istniejącego stanu zasobów poprzez: ochronę 
tarlisk, zarybianie rybami obecnie bytującymi w morzu, przyczyniając się 
różnymi metodami do zmniejszenia  zanieczyszczenia morza, gdyż te metody 
mogą wspomóc intensyfikację produkcji rybackiej i zmniejszyć eutrofizację. 
Metody stosowane w akwakulturze intensywnej, chów i tucz ryb, będą się 
przyczyniały raczej do intensyfikacji eutrofizacji morza. Metody te przynajmniej 
w Morzu Bałtyckim należy wprowadzać umiarkowanie.

W tym zakresie Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jest 
przygotowany do praktycznego wdrażania nowych metod i kształcenia kadr w 
tym kierunku.

Życie rybaka to  codzienne obcowanie z przyrodą w ekstremalnych 
warunkach. Rybacy żyjąc z rybołówstwa od wieków kształtują morski 
ekosystem. Nikt bardziej niż rybak nie jest zainteresowany dobrym stanem 
zasobów i jego poprawą. Kształtując ekosystem staje się jego częścią. Chroniąc 
Przyrodę, nie zapominajmy, że rybak także jest jej częścią i z tego powodu jemu 
również przysługuje ochrona i teraz właśnie jej potrzebuje. Rybołówstwo 
bałtyckie w Polsce wymaga szczególnej troski obywateli, państwa i wsparcia z 
Unii

Jeżeli w obecnie działającym programie osi 4 znajdują się rozwiązania 
korzystne dla nas rybaków, to w nowym Europejskim Funduszu Morskim i 
Rybackim jest ich niestety znacznie mniej. Przeciwnie, widzimy pogorszenie w 
stosunku do stanu obecnego. Działania, realizowane w ramach programu PO 
RYBY 2007 -2013 pozwoliły obronić wiele miejsc pracy. Nie niszczmy osiągnięć 
poprzedniego projektu.

Wawrzyniec Wawrzyniak



6


	Wawrzyniak.doc

