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Sprawozdanie Zarządu Związku Producentów Ryb
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VII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy
29 sierpnia 2013 r., Sieraków.
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I. INFORMACJE WSTĘPNE
Istotą działania Związku Producentów Ryb – Organizacji Producentów jest zrzeszanie osób
związanych z produkcją rybacką, organizowanie i intensyfikowanie produkcji rybackiej, podnoszenie
poziomu społeczno – zawodowego członków oraz reprezentowanie ich interesów.
Rozpoczęta w 2009 r. nowa kadencja ZPRyb w ramach realizacji swoich celów postawiła nowy
Zarząd przed dużym wyzwaniem. Jednak pomimo wszystkich trudności jakie napotkały w latach
2009 – 2013 działania Zarządu, odniósł on duży sukces.
Przedstawiona poniżej w „Sprawozdaniu” działalnośd Zarządu Związku koncentrowała się nie tylko
na realizacji uchwały programowej. W okresie sprawozdawczym odbywały się corocznie szkolenia,
konferencje, Obchody Święta Rybaka, a także działania interwencyjne, działania na rzecz integracji
społeczno –zawodowej członków, które w znacznym stopniu angażowały energię Zarządu. Szczególnie
dużo uwagi poświęcono rozwiązaniu trudności związanych z realizacją rekompensat wodnośrodowiskowych w ramach środka 2.2 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Dzięki niezliczonym interwencjom, pismom,
publikacjom na domenie ZPRyb – „migająca figa”, spotkaniom z przedstawicielami MRiRW oraz ARiMR,
spełnione zostały przyrzeczenia ze strony MRiRW, odnośnie naprawy błędów popełnionych w poprzednich
latach w tym zakresie, dzięki czemu doprowadziliśmy do dofinansowania działalności rybackiej z środka
2.2. Jednocześnie wiele gospodarstw rybackich odzyskało równowagę finansową, a niektóre z nich
uchroniły się wręcz przed bankructwem! Związek dążył również do uproszczenia i ujednolicenia biurokracji
związanej z ubieganiem się o rekompensaty wodno-środowiskowe. Na nasz wniosek we wszystkich
Oddziałach Regionalnych ARiMR w Polsce odbywały się spotkania i szkolenia w zakresie prawidłowego
wypełniania wniosku o dofinansowanie, natomiast w siedzibie ARiMR w Warszawie odbyło się szkolenie,
wspólne dla rybaków i pracowników ARiMR. Zewsząd dochodziły nas głosy, że ubieganie się
o rekompensaty wodno-środowiskowe nie wiązało się już z takimi problemami, jak w poprzednich latach,
co szczególnie cieszy.
Związek Producentów Ryb, podczas kadencji 2009-2013, umacniając swoje struktury, uzyskał
status uznanej organizacji producentów - z dniem 29 lutego 2012 r. został wpisany do rejestru uznanych
organizacji producentów, prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pod poz. 11/2012).
Informacja o tym została przekazana przez MRiRW na piśmie do Komisji Europejskiej w Brukseli. Wiele
zaangażowania poświęciliśmy uzyskaniu dofinansowania ZPRyb – uznanej organizacji producentów.
Niestety, ostatecznie – z uwagi na problemy, które napotykaliśmy w ARiMR na etapie przygotowywania
i składania wniosku - zmuszeni byliśmy wycofad wniosek o dofinansowanie oraz podpisaną już w tym
zakresie umowę. Żywimy jednak nadzieję, że podczas kolejnego naboru wniosków na ten cel, nowy Zarząd
– korzystając z posiadanego już przez nas w tym zakresie doświadczenia – sfinalizuje nasz zamiar.
W bieżącym roku złożyliśmy w MRiRW, opracowany przez Prezesa ZPRyb, „Program operacyjny
Związku Producentów Ryb – Organizacji Producentów na 2013 r.”. Z dniem 17 lipca 2013 r. został on
w całości zatwierdzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Będzie on w znacznym stopniu
wytyczał plan działao na następną kadencję.
Najistotniejszym walorem wszystkich podjętych działao jest dla nas zawsze dbałośd o to, aby
w każdy możliwy sposób chronid interesy i dobro środowiska rybackiego - aby w odpowiednim momencie
zareagowad i dostrzec zagrożenia wypływające z nowych, często niekorzystnych i nieprzemyślanych
koncepcji dotyczących rybactwa.
Mamy nadzieję, ze czteroletnia działalnośd Zarządu przedstawiona w poniższym Sprawozdaniu,
zyska aprobatę oraz uznanie.
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Decyzję o zwołaniu Walnego Zjazdu podjął Zarząd ZPRyb w dniu 06 czerwca 2013 r. Uchwałą Zarządu
Nr 7/2013 postanowiono:
- odbycie Zjazdu w dniu 29 sierpnia 2013 r. w Sierakowie,
- w Zjeździe jako delegaci mogą uczestniczyd wszyscy członkowie Związku, którzy posiadają opłaconą
składkę członkowską.
Podstawa prawna: Statut ZPRyb - par. 17 ust.3 - oraz par. 21 ust. 11.

II . STAN ORGANIZACYJNY
Związek Producentów Ryb jest jedyną w Polsce organizacją branżową, posiadającą ustawowy
status przedstawicielstwa producentów ryb wobec organów Paostwa. Działa w oparciu o przepisy ustawy
z 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32 poz.217) i statutu Związku, a od
dnia 29 lutego 2012 r. także w oparciu o przepisy dotyczące uznanych organizacji producentów.
Związek zrzesza aktywnych 178 członków oraz około 700 byłych członków WZPRyb - liczba tych
członków nie była od kilku lat weryfikowana i dane te mogą byd nie w pełni dokładne. Członkowie Związku
gospodarują na areale ponad 18 700 ha stawów i prawie 80 000 ha jezior i wprowadzają na rynek 30 %
krajowej produkcji karpia (dane na podstawie RRW-22 za 2011 r.), co daje podstawę do utrzymania statusu
uznanej organizacji producentów - wymóg wynosi 25%, oraz ok. 80% ryb jeziorowych.
Związek posiada siedem Oddziałów Terenowych:
Oddział Lubelski
- 35 członków
Oddział Lubuski
- 17 członków
Oddział Łódzki
- 19 członków
Oddział Mazowiecko-Podlaski - 18 członków
Oddział Śląsko-Małopolski
- 20 członków
Oddział Wielkopolski
- 47 członków
Oddział Rybackich Użytkowników Rzek, Jezior i Zbiorników Zaporowych - liczy 22 członków.

1/. Władze Związku
Związek Producentów Ryb rozpoczął szóstą kadencję działalności podczas VI Zjazdu w dniu 10 września
2009 r. Podczas tego Zjazdu wybrano Władze Związku w następującym składzie:

Zarząd:
1. Karoo Krzysztof
2. Trzcielioski Marek
3. Bobrowski Jerzy
4. Abramczyk Andrzej
5. Rakowski Zbigniew
6. Król Sylwia
7. Banaszak Zdzisław
8. Bednarowicz Władysław
9. Bratoo Robert
10. Daczka Zygmunt.

Komisja Rewizyjna:

- Prezes
- V-ce Prezes
- V-ce Prezes
- V-ce Prezes
- V-ce Prezes
- Sekretarz
- Członek
- Członek
- Członek
- Członek

1. Rak Kazimierz
2. Michalski Wiesław
3. Dmuchowski Andrzej

11. Grzesiak Andrzej
12. Kaczmarek Jacek
13. Kramer Irena
14. Maśluk Zenon
15. Mróz Bogdan
16. Stafiniak Jan
17. Staniszewski Lech
18. Szudrowicz Paweł
19. Wielgosz Paweł
- Przewodniczący
- Sekretarz
- Członek
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- Członek
- Członek
- Członek
- Członek
- Członek
- Członek
- Członek
- Członek
- Członek

Sąd koleżeoski:

1. Gogulski Jan
- Przewodniczący
2. Brzozowski Włodzimierz - Sekretarz
3. Radziej Tadeusz
- Członek

Podczas trwania kadencji nastąpiły nieznaczne zmiany w składzie Zarządu Związku :
- w dniu 11 stycznia 2011 r. na mocy Uchwały Zarządu ZPRyb nr 11/2010 z dnia 08.12.2010 r. członkiem
Związku i jednocześnie członkiem Zarządu przestał byd Banaszak Zdzisław,
- w dniu 4 stycznia 2013 r. pisemną rezygnację z członkostwa w Zarządzie złożył Daczka Zygmunt,
„życząc Zarządowi dalszego samozaparcia w działaniu w Związku”.

2/.Działalnośd Zarządu
Związek prowadzi działalnośd na terenie całego kraju poprzez siedem Oddziałów Terenowych /Kół
Wojewódzkich/. Opisy i ocena tej działalności są przedstawiane na zebraniach ww. Oddziałów i nie są
ujęte w tym sprawozdaniu.
Zarząd Związku w swej pracy starał się realizowad cele statutowe Związku i uchwałę programową
Walnego Zjazdu z dnia 10.09.2009 r, głównie podczas kwartalnych zebrao. Zarząd na swym posiedzeniu
w Wilcznej w dniu 02.10.2009 r., Uchwałą nr 7, dokonał podziału funkcji między członków zarządu
w następujący sposób:
1. Komisja do spraw integracji środowiska rybackiego i pozyskiwanie nowych członków Związku.
Przewodniczący - Jerzy Bobrowski
Członek - Zygmunt Daczka
- Jan Stafiniak
2. Komisja do spraw promocji i handlu.
Przewodniczący - Zbigniew Rakowski
Członek - Paweł Szudrowicz
- Zenon Maśluk
- Paweł Wielgosz
- Bogdan Mróz
- Lech Staniszewski
3. Komisja do spraw prawno-statutowych obrony interesów członków.
Przewodniczący - Sylwia Król
Członek - Paweł Wielgosz
- Andrzej Abramczyk
- Jan Stafiniak
4. Komisja do spraw profilaktyki i chorób ryb.
Przewodniczący - Irena Kramer
Członek - Marek Trzcielioski
- Andrzej Grzesiak
- Władysław Bednarowicz
5. Komisja do spraw „jeziorowców”.
Przewodniczący - Andrzej Abramczyk
Członek - Jacek Kaczmarek
- Jan Stafiniak
6. Komisja do spraw „pstrągarzy”.
Przewodniczący - Andrzej Grzesiak
Członek - Robert Bratoo
- Zygmunt Daczka.
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W czasie minionej kadencji Zarząd odbył 17 zebrao podejmując 60 Uchwał. Wszystkie zebrania są
udokumentowane protokołami.
Ponadto Zarząd zorganizował:
- dnia 11 października 2011 r. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZPRyb w Słoku w celu
przystosowania statutu ZPRyb do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 104/2000 z dn. 17.12.1999 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz.U.L. 17 z 21.1.2000). Miało to na
celu umożliwienie podjęcia w MRiRW działao rejestrujących Związek Producentów Ryb, jako uznanej
organizacji producentów – co zostało pomyślnie sfinalizowane,
- w dniach 16-17 września 2010 r. odbyto wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi do Gospodarstwa Rybackiego Szwaderki na Mazurach, podczas którego Posłowie zwiedzali
gospodarstwo rybackie oraz zapoznawali się podczas konferencji z problemami polskiego rybactwa,
- dnia 29 czerwca 2011 r. odbył się Piknik Rybacki w Sejmie RP, połączony z Konferencją
o ogólnopolskim zasięgu - materiały z konferencji i pikniku emitowane były m.in. przez TVP, Polskie Radio
oraz zamieszczane w prasie i na stronach internetowych. Podczas konferencji prasowej i pikniku,
członkowie Zarządu ZPRyb zaznajamiali parlamentarzystów z problemami polskiego rybactwa, prowadzili
rozmowy z władzami naszego kraju na temat sytuacji w rybactwie oraz zapoznawali władze kraju
z działalnością Związku Producentów Ryb. W pikniku wzięło udział 320 posłów, kilku senatorów, prezesi
ANR, ARIMR, Wiceministrowie z MRIRW.
Poza tym przedstawiciele Zarządu ZPRyb regularnie uczestniczyli w przedmiotowych posiedzeniach
Komisji Sejmu i Senatu oraz w innych spotkaniach, podczas których poruszane są tematy rybackie. Często
ZPRyb, jako jedyny ze środowiska rybackiego, zabierał głos w sprawach rybackich, przedstawiając
wcześniej przygotowane, merytoryczne opracowania.

Realizacja Uchwały programowej poprzedniego Zjazdu.
Zjazd w dniu 10.09.2009r. przyjął jako program działania zapisy zawarte w Protokole Komisji Uchwał
i Wniosków. Wyznaczały one następujące kierunki działao Związku w latach 2009-2013:
1. Udział Związku w pracach nad „Ustawą o rybactwie śródlądowym”.
2. Stworzenie profesjonalnego biura Związku.
3. Zaproponowanie nowych, wyższych składek członkowskich.
4. Nawiązanie współpracy z pozostałymi organizacjami rybackimi.
5. Uaktualnienie deklaracji członkowskich.
6. Obligatoryjny udział Prezesów Oddziałów w pracach Zarządu.
Ich realizacja przedstawia się następująco:
Ad.1. ZPRyb brał czynny udział przy pracach nad „Ustawą o rybactwie śródlądowym”, zgłaszając za każdym
razem swoje liczne uwagi w ramach konsultacji społecznych oraz biorąc udział w przedmiotowych
Posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczególnie duże zaangażowanie w tej kwestii
wykazali członkowie Zarządu Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych,
w tym przede wszystkim Prezes Oddziału, Andrzej Abramczyk. Wśród najważniejszych spraw, które na
wniosek ZPRyb zostały pozytywnie załatwione należy tu wymienid:
- możliwośd przedłużania umów (sprawa, która dotyczy niemal wszystkich członków Związku),
-możliwośd mandatowania przez policję za wykroczenia (wcześniejszy zapis umożliwiał mandatowanie
wyłącznie przez Sądy, co utrudniało działanie Paostwowej Straży Rybackiej),
- możliwośd wydawania zezwoleo w formie elektronicznej.
/Wniosek zrealizowany/
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Ad.2. Związek Producentów Ryb, składając do MRiRW wniosek o dofinansowanie działania uznanej
organizacji producentów, zakładał zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry, w tym osoby o wykształceniu
prawniczym. Niestety, trudności, które napotkaliśmy na etapie przygotowywania i składania wniosku
spowodowały, że zmuszeni byliśmy wycofad wniosek o dofinansowanie oraz podpisaną już w tym zakresie
umowę. Mamy jednak nadzieję, że następny nabór pozwoli sfinalizowad sprawę, a z pozyskanych funduszy
utworzyd etaty dla wyspecjalizowanej kadry.
Ad.3. Zarząd ZPRyb, uchwałą nr 8, podjętą dnia 2 października 2009 r. w Wilcznej, zatwierdził
podwyższenie składek członkowskich o 30% w stosunku do wcześniej obowiązujących. Informacja o tym
została przesłana do wszystkich członków ZPRyb. Od tego czasu członkowie ZPRyb wpłacają składkę
członkowską w podstawowej wysokości, wyliczonej na podstawie wielkości powierzchni wód, plus 30%.
/Wniosek zrealizowany/
Ad.4. ZPRyb podczas upływającej kadencji na bieżąco prowadził współpracę z innymi organizacjami
rybackimi, zarówno poprzez uczestniczenie w organizowanych spotkaniach, konferencjach i tematycznych
posiedzeniach, podejmowanych w celu rozwiązania konkretnych problemów rybackich, jak również
podejmując wspólne inicjatywy, np. wspólne wystąpienie Prezesów organizacji rybackich do MRiRW
w sprawie niekorzystnych dla działalności rybackiej zapisów w ustawie o ochronie zwierząt.
Przedstawiciele Zarządu ZPRyb, na zaproszenie organizacji rybackich, uczestniczyli m.in. w:
- konferencjach Rybackich organizowanych w Sejmie RP we wrześniu 2011r oraz w czerwcu 2013r. przez
Organizację Producentów Ryb Jesiotrowatych, propagujących spożywanie ryb. Podobną inicjatywę
zorganizował w czerwcu 2011 r. ZPRyb, przedstawiając na forum Sejmu RP problemy i zagadnienia, z jakimi
boryka się rybactwo śródlądowe w Polsce,
- spotkaniu środowiska rybackiego w Wąbrzeźnie w marcu 2011 r., mającym na celu wypracowanie
wspólnego stanowiska dot. realizacji programu rekompensat wodno-środowiskowych,
- spotkaniu środowiska rybackiego na terenie SGGW w Warszawie w czerwcu 2011 r. w sprawie
opracowania strategii karpiowej,
- spotkaniu LGRów, zorganizowanym w czerwcu 2013 r., mającym na celu wypracowanie strategii „Karp
2020”,
- spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym w Żabieocu w lipcu 2013 r., dotyczącym współpracy IRŚ
i organizacji rybackich,
a także w wielu innych.
W tym miejscu serdeczne podziękowania za współpracę Zarząd składa Prezesowi Organizacji
Producentów Ryb Jesiotrowatych – Panu Mirosławowi Purzyckiemu, za pomoc w przygotowaniu
dokumentów umożliwiających zrealizowanie starao Związku o wpis do rejestru uznanych organizacji
producentów. Jednocześnie doskonale przebiegała współpraca Związku z Polskim Związkiem Wędkarskim.
Ponadto należy dodad, że ZPRyb, na podstawie Uchwały nr 11/2012 Zarządu ZPRyb z dnia 24 maja
2012 r., wstąpił z dniem 01 lipca 2012 r. do Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych,
i uczestniczył we wszystkich organizowanych przez Federację posiedzeniach, dotyczących rybactwa.
/Wniosek zrealizowany/
Ad.5. Deklaracje członkowskie uaktualniane są na bieżąco. Biuro ZPRyb, przypominając corocznie członkom
Związku o terminie zapłaty składki za dany rok, dołącza informacje z prośbą o uaktualnienie informacji
dotyczących powierzchni gospodarowanych wód. W sytuacji, gdy uległy one zmianie, wysokośd składki
członkowskiej przeliczana jest ponownie w oparciu o otrzymane od członków nowe dane, a o jej wysokości
zainteresowany powiadamiany jest niezwłocznie drogą pocztową. Biuro ZPRyb uaktualnia także pozostałe
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dane na podstawie otrzymywanych informacji, jak np. zmiana adresu, zmiana osób reprezentujących dane
gospodarstwo, itd.
/Wniosek zrealizowany/
Ad.6. Prezesi Oddziałów Związku, pełniąc jednocześnie funkcje członków Zarządu, brali obligatoryjnie
udział w pracach Zarządu. Wyjątek stanowił Oddział Lubelski, gdzie w pracach Zarządu udział brał
V-ce Prezes Oddziału Lubelskiego ZPRyb, a wcześniejszy jego Prezes - Pan Zygmunt Daczka, pełniący
funkcję członka Zarządu. Reprezentował on podczas prac Zarządu, Prezesa Oddziału Lubelskiego ZPRyb –
Panią Annę Pyd. Należy tu bowiem zaznaczyd, że na etapie wyboru składu Zarządu cztery lata temu,
Prezesem Oddziału Lubelskiego był Pan Zygmunt Daczka.
/Wniosek zrealizowany/

III. DZIAŁALNOŚD MERYTORYCZNA
1. Konsultacje społeczne.
ZPRyb jako ustawowo umocowana organizacja branżowa producentów ryb w ciągu całej minionej
kadencji otrzymywał od Organów Paostwa do konsultacji projekty aktów prawnych dotyczących rybactwa.
Szczególnie dużo projektów otrzymano z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ogółem w czasie minionej
kadencji ZPRyb otrzymał do konsultacji ponad 80 projektów ustaw i rozporządzeo do konultacji.
Realizując swe statutowe zadania, Związek dokonywał analizy przesłanych projektów, konsultował
je, i na tej podstawie opracowane opinie przesyłał zwrotnie do Organów Paostwa, które wielokrotnie je
uwzględniały! Jako najbardziej owocne działania w tym zakresie można wskazad:
a/. w nawiązaniu do wcześniej już wspomnianej „Ustawy o rybactwie śródlądowym” m.in.:
- uzyskanie możliwości przedłużania umów,
- możliwośd mandatowania przez policję za wykroczenia,
- możliwośd wydawania zezwoleo w formie elektronicznej.
b/. w nawiązaniu do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i
zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura,
rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w PO
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, m.in.
- uzyskanie decyzji o braku konieczności składania faktur i innych dokumentów księgowych
o równoważnej wartości dowodowej przez beneficjentów środka 2.2. Do potwierdzenia wielkości
produkcji ryb, ilości pasz, itp. wystarczy wyciąg z księgi stawowej.
A przede wszystkim – doprowadzenie do realizacji programu rekompensat wodno-środowiskowych dla
rybaków.
c/. Spośród innych osiągnięd Związku wymienid należy m.in.:
 Doprowadzenie do zmiany terminu przesyłania sprawozdao RRW-22 z 15 marca na
15 kwietnia, co pozwoli na dokładniejsze podanie wyników produkcji stawowej za poprzedni rok.
 Uzyskanie zgody z ARiMR na przyjęcie szacunków produkcji cennych rodzimych gatunków ryb
w sprawozdaniach ARiMR na dzieo 21 stycznia za rok poprzedni. Ma to zasadnicze znaczenie
w związku z sprawozdawczością z produkcji w stawach, nie odławianych jesienią, a dopiero wiosną.

2/.Działalnośd szkoleniowa.
Dążąc do doskonalenia umiejętności zawodowych swych członków, ZPRyb corocznie organizował
kilkudniowe kursokonferencje, na najbardziej aktualne tematy z zakresu prawa rybackiego, doskonalenia
hodowli, chowu, profilaktyki i zwalczania chorób ryb, analiz wielkości produkcji ryb, marketingu itp.
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Zrealizowano następujące szkolenia:
- 25 do 27 sierpnia 2010 w Sierakowie
- 15 do 17 czerwca 2011
jw. (połączone z Świętem Rybaka i obchodami 10-lecia ZPRyb)
- 28 do 31 sierpnia 2012
jw.
- 28 do 30 sierpnia 2013
jw.
W ramach kursokonferencji zorganizowano również szkolenie kwalifikowane: „BHP dla pracodawców i
osób kierujących pracownikami”, po ukooczeniu którego rybacy otrzymali stosowne zaświadczenia.
Szczególnie wartościowym efektem ww. kursokonferencji były wydawnictwa książkowe stanowiące
pożyteczne vademecum wiedzy na wiele tematów, oraz definiowanie corocznie problemów, koniecznych
do rozwiązania, celem poprawy warunków produkcji rybackiej.
Dodatkowo ZPRyb wydał:
- opracowanie okolicznościowe z okazji obchodów 10-lecia ZPRyb, wzbogacone ciekawą i obszerną galerią
zdjęd,
- opracowanie pn.: „Podstawowe informacje z zakresu zapobiegania, określania i zwalczania chorób ryb”
autorstwa Prezesa ZPRyb.
ZPRyb patronował także wydaniu książki Janusza Moczulskiego pt. „Księga rybackich przysłów
i sentencji”.
Powyższe wydawnictwa członkowie ZPRyb otrzymywali podczas swojego uczestnictwa
w kursokonferencjach.
Wielkim osiągnięciem ZPRyb było umiejętne pozyskiwanie środków finansowych na sfinansowanie
większości z ww. kursokonferencji, dzięki czemu członkowie Związku najczęściej nie byli obciążani ich
kosztami. Ogółem ZPRyb pozyskał na ww. cele prawie 200 000 zł! /proszę dokładnie wyliczyd kwotę
wszystkich dofinansowao łącznie ze sponsorami /

3/. Działania interwencyjne.
Podczas trwania całej minionej kadencji ZPRyb wielokrotnie podejmował różnorodne działania
w interesie swych członków. Wiele z nich załatwiano pozytywnie.
Na wniosek ZPRyb odbyły się m.in.:
1/ Dnia 18.02.2013 r. spotkanie w MRiRW, w sprawie braku właściwej realizacji programu rekompensat
wodno-środowiskowych. Należy tu dodad, że ZPRyb prowadził obszerną korespondencję i liczne spotkania
w ww. sprawie, starając się zainteresowad problemem z rekompensatami władze kraju, w tym m.in.
wystąpił z listem otwartym do Prezydenta, Premiera i Marszałka RP (dn. 04.07.2011 r.) zawierającym „Apel
Zarządu ZPRyb o naprawienie błędów w realizacji PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”- Działania wodno-środowiskowe.
ZPRyb wystąpił w tej sprawie ze skargą również do Dyrektor Generalnej Gospodarki Morskiej
w Brukseli, a także do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, dzięki czemu we wszystkich Oddziałach
Regionalnych ARiMR odbywały się kontrole w zakresie weryfikacji wniosków o dofinansowanie w ramach
środka 2.2. W dniu 06.09.2013 ZPRyb otrzymał z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich pismo
potwierdzające, iż zastrzeżenia ZPRyb były zasadne – w poszczególnych OR ARiMR nastąpiło wiele
nieprawidłowości podczas wdrażania PO „Działania wodno-środowiskowe”. Rzecznik Praw
Obywatelskich zwrócił się pismem do MRiRW z prośbą o przeanalizowanie błędów i wyciągnięcie
wniosków w tym zakresie na przyszłośd.

7

2/. ZPRyb umożliwił rybakom uniknięcia niepotrzebnych problemów związanych ze składaniem wniosku
o dofinansowanie, jak również prowadzeniem obowiązkowej dokumentacji związanej z rekompensatami
wodno-środowiskowymi, które w poprzednich latach wynikały z niejednorodnej interpretacji wielu
zagadnieo przez różne Oddziały ARiMR w Polsce.
W związku z powyższym ARiMR, na wniosek ZPRyb, przeprowadziła następujące szkolenia:
- w lipcu 2012r. we wszystkich Oddziałach Regionalnych ARiMR w Polsce odbyły się spotkania i szkolenia
w zakresie prawidłowego wypełniania wniosku o dofinansowanie,
- 18 lutego 2013r. w siedzibie ARiMR w Warszawie odbyło się szkolenie, wspólne dla rybaków
i pracowników ARiMR, z zakresu prowadzenia obowiązkowej dokumentacji związanej z rekompensatami
wodno-środowiskowymi.
3/. Na wniosek ZPRyb odbyły się dwa spotkania komitetu doradczego ds. Śródlądowej Gospodarki
Rybackiej i Wędkarskiej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (którego członkiem jest Prezes ZPRyb) w gmachu
MRiRW, dotyczące złej sytuacji w gospodarce rybackiej, w tym przede wszystkim podjęcia środków
zaradczych w związku z rozprzestrzeniającą się chorobą KHV karpi, które zwróciło uwagę rybackich władz
na ten bardzo poważny dla rybactwa problem.

4/. Działania na rzecz promocji.
Związek Producentów Ryb w swojej działalności starał się zwrócid uwagę konsumentów na
doskonałą jakośd karpi pochodzących z gospodarstw członków Związku, w związku z czym corocznie
nadawał „Certyfikaty Najwyższej Jakości Karpia Królewskiego”. Certyfikat potwierdzany jest stosownym
dyplomem, który umieszczany w punktach sprzedaży karpi w całej Polsce, jest istotną wskazówką
gwarantującą jakośd ryb dla konsumentów. Wydawany pod patronatem Towarzystwa im. Hipolita
Cegielskiego, opatrzony jest godłem jakości: „Najlepsze w Polsce”. W tym miejscu szczególne
podziękowania składamy właścicielowi godła „Najlepsze w Polsce”, Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu, a przede wszystkim Prezydentowi Towarzystwa, dr Marianowi Królowi, będącemu członkiem
honorowym WZPRyb, za duży udział w propagowaniu produkcji polskich karpiarzy.
Jednocześnie warto tu dodad, że to Związek Producentów Ryb, jako pierwszy w Polsce (w 2004 r.),
zainicjował nadawanie „Certyfikatów Najwyższej Jakości Karpia Królewskiego”.

5/. Działania na rzecz integracji społeczno-zawodowej członków.
Realizując powyższe statutowe obowiązki w minionej kadencji zorganizowano:
a/. Obchody "Święta Rybaka 2010" w dniach 02-03 lipca 2010 r. w Siedlątkowie (Z. Rakowski).
b/. Bal Rybaka w dniu 26 lutego 2011 r. na Zamku w Uniejowie (Z. Rakowski).
c/. Obchody "Święta Rybaka 2011" w dniach 15-17 czerwca 2011 r. w Sierakowie, połączone
z kursokonferencją i Obchodami 10-lecia ZPRyb. (K. Karoo).
d/. Obchody "Święta Rybaka 2012" w dniach 29-30 czerwca 2012 r. w Aleksandrowie Łódzkim. (H.
Suchanowski)
e/. Mistrzostwa Polski Rybaków w strzelaniu do rzutek dnia 20 czerwca 2013 r. w Puławach. (B. Mróz i Z.
Rakowski)
f/. Obchody "Święta Rybaka 2013" w dniach 21-22 czerwca 2013 r. we Włodawie. (P. Wielgosz).
g/.Wycieczkę do Lwowa w dniach 22-23 czerwca 2013 r. (P. Wielgosz).
Podczas corocznie organizowanych obchodów Święta Rybaka odbywały się:
- Msza Święta w intencji rybaków i ich rodzin, celebrowana przez Wielebnego Kapelana Rybaków – Ks.
Grzegorza Czaję, w asyście pocztu sztandarowego ZPRyb. Serdecznie dziękujemy Wielebnemu Kapelanowi
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Rybaków – ks. Grzegorzowi Czai, Proboszczowi Parafii w Siedlątkowie, za wspaniałe celebrowanie
wszystkich dotychczasowych Mszy Świętych w intencji rybaków podczas obchodów „Święta Rybaka”
organizowanych przez nasz Związek,
- biesiada rybacka,
- Mistrzostwa Polski Rybaków w pływaniu łodzią stawową,
- Mistrzostwa Polski Rybaków w pływaniu łodzią jeziorową,
- Mistrzostwa Polski Rybaków w strzelaniu do rzutek,
podczas których wyłaniano Mistrzów i Wicemistrzów poszczególnych zawodów i nagradzano pucharami
ufundowanymi przez Ministrów, Marszałków Województw, Starostów, Prezesa ARiMR, Prezesa ZNR,
Prezesa ZPRyb, itp. Ponadto każdy z uczestników, który zajął miejsce do I do V, otrzymywał Dyplom Prezesa
Związku Producentów Ryb.
- uroczystości oficjalne, podczas których honorowano orderami i odznaczeniami rybaków, których
działalnośd na rzecz rybactwa zaznaczyła się w sposób szczególny.
Podczas kadencji 2009-2013 nadane zostały członkom , na wniosek ZPRyb, następujące odznaczenia:
• Odznaczenia Paostwowe – Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali: Zbigniew Rakowski i dr Andrzej Lirski.
W bieżącym roku, na wniosek Związku, Odznaczenia Paostwowe zostały przyznane Panom: Jerzy
Bobrowski (Złoty Krzyż Zasługi), Lech Staniszewski (Srebrny Krzyż Zasługi), Ireneusz Zielioski (Srebrny Krzyż
Zasługi), Robert Bratoo (Brązowy Krzyż Zasługi).
• Odznaczenia Resortowe – Odznakę Honorową MRiRW otrzymali: Andrzej Abramczyk, Stanisław
Błaszkowiak, Robert Bratoo, Andrzej Jakuszek, Irena Kramer, Lech Marciniak, Bogdan Mróz, Tadeusz
Radziej, Leszek Roj, Lech Staniszewski, Henryk Suchanowski, Paweł Szudrowicz.
• Medal Labor Omnia Vicit THC otrzymali: Kazimierz Rak, Lech Staniszewski, ks. Grzegorz Czaja.
• statuetkę Młodego Pozytywisty od THC otrzymał: Andrzej Dmuchowski.
Poza tym Zarząd ZPRyb uhonorował prawie 60 osób, w tym członków ZPRyb oraz przedstawicieli
organizacji i instytucji współpracujących ze Związkiem, odznaką honorową Związku „Za zasługi dla
rybactwa” wraz z legitymacją.
Patronami Obchodów byli corocznie: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałkowie, Prezesi:
ARiMR i ANR, a także innych krajowych i regionalnych instytucji.

6/. Działalnośd Prezesa Zarządu.
Funkcję Prezesa Zarządu podczas całej kadencji pełnił Krzysztof Karoo. Realizował swe zadania
zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie Związku – paragraf 22 ust. 3 pkt. a-e. Zwoływał
posiedzenia Zarządu i kierował jego pracą.
Zgodnie z posiadanymi statutowymi uprawnieniami podejmował decyzje we wszystkich sprawach
nie zastrzeżonych do kompetencji organów władz Związku i reprezentował ZPRyb na zewnątrz.
W szczególności z zakresu działania Prezesa należy wymienid:
a). Osobiście, bieżąco sprawował nadzór nad pracą Biura ZPRyb. Wymagało to przeznaczenia ogromnej
ilości czasu. Dwu-trzykrotne, kilkugodzinne, co tygodniowe wyjazdy do biura pochłonęły w czasie kadencji
ok. 1600 godzin! Dojeżdżając do biura Związku w czasie całej kadencji /ok.400 wyjazdów/ Prezes przejechał
swoim prywatnym samochodem ok. 24.000 km! Komunikował się w sprawach związkowych używając
prywatnego telefonu, e-maila, itd. nie pobierając za powyższe zwrotu kosztów.
b). Redagował osobiście większośd pism wychodzących z biura Związku.
c). Wiele czasu pochłaniało analizowanie przysyłanych projektów aktów prawnych, konsultowanie ich
treści z członkami Zarządu, współpracującymi organizacjami itd. i opracowywanie opinii Związku.
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d). Uczestniczył w posiedzeniach sejmowych komisji rolnictwa, ochrony środowiska, spotkaniach
w Ministerstwie Rolnictwa, Ministerstwie Środowiska, KZGW i RZGW -gdzie pełni funkcję członka Rady,
ANR, IRS, itp. Podczas tych spotkao prezentował własne opracowania, dotyczące obrony interesu
gospodarstw rybackich.
e). Organizował przedsięwzięcia promujące Związek, walory stawowej hodowli ryb, spożycie ryb,
jednocześnie wielokrotnie ukazując trudne problemy, z jakimi borykają się producenci ryb. Realizował
powyższe m. in. poprzez nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z redaktorami TV i gazet.
f). Prowadził ożywione kontakty z Posłami z różnych opcji politycznych, efektem tego było wniesienie przez
nich kilku interpelacji na rzecz polskiego rybactwa na forum Sejmu. W tym miejscu należą się szczególne
podziękowania Panom Posłom: Piotrowi Walkowskiemu, Romualdowi Ajchlerowi, Zbigniewowi
Babalskiemu, Krzysztofowi Borkowskiemu i Ryszardowi Zbrzyznemu, którzy na forum Sejmu występowali
w obronie interesów rybackich.
g). Osobiście uczestniczył w organizowaniu wszystkich imprez organizowanych przez ZPRyb, zapewniając
jednocześnie stosowny nadzór i właściwe finansowe ich rozliczanie.

7/. Działalnośd Biura Zarządu.
Bieżąca działalnośd ZPRyb prowadzona była przy pomocy Biura Zarządu Związku, do którego zadao należało
realizowanie postanowieo organów władz Związku, prowadzenie wszelkich spraw administracyjnobiurowych, realizowanie obowiązków finansowych i dokumentowanie całokształtu działalności ZPRyb,
w tym opracowywanie i zamieszczanie materiałów na stronę internetową Związku (www.zpryb.pl). Przez
niemal całą kadencję (począwszy od czerwca 2010 r.) biurem kierowała Pani Wioletta Paroo.

8/. Do niniejszego sprawozdania, załącza się szczegółowe, roczne sprawozdania z działalności
ZPRyb w latach 2009 do lipca 2013 r.
9/. Problemy rybackie do podjęcia przez Zarząd przyszłej kadencji.
Zarząd ZPRyb kadencji 2009-2013 dążył do pozytywnego rozwiązania problemów rybackich, reagując na
każde pojawiające się nieprawidłowości czy sytuacje, mogące w jakikolwiek sposób stanowid zagrożenie dla
prowadzenia działalności rybackiej. Jest jednak wciąż wiele różnych, bardzo trudnych spraw, które Zarząd
starał się rozwiązad, jednak wymagają one dalszych, zdecydowanych działao. Dotyczy to w szczególności
następujących problemów:
- walki z chorobą KHV,
- ochrony rybostanu przed zwierzętami rybożernymi,
- malejącej opłacalności produkcji rybackiej, związanej z obecnym wolnym rynkiem w handlu
międzynarodowym,
- efektywnej promocji sprzedaży karpia,
- istniejącego w dalszym ciągu nierównomiernego dostępu rybaków do środków pomocowych z UE, co
dotyczy szczególnie rybaków znajdujących się poza granicami Lokalnych Grup Rybackich i stwarza nierówne
warunki konkurencji dla poszczególnych gospodarstw rybackich,
- braku preferencyjnych kredytów na wykup gospodarstw rybackich dzierżawionych z ANR. Niemal 70%
gospodarstw rybackich stawowych gospodaruje nie na własnych gruntach, lecz na dzierżawionych z ANR,
co znacząco podnosi koszty ich działalności,
- niczym nie uzasadnionego dyskryminowania gospodarstw rybackich stawowych i jeziorowych w
przyznawaniu pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu Rybackiego, która to pomoc nie jest
proporcjonalna zarówno do potrzeb jak i potencjału produkcji ryb przez sektor akwakultury,
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- braku zrozumiałych uregulowao prawnych dotyczących rybactwa – jasno określonego statusu prawnego
rybactwa stawowego – czy rybactwo to rolnictwo? Czy rybak w Polsce jest rolnikiem?
- braku środków finansowych na zapewnienie merytorycznego, fachowego biura Zarządu.
Stawiając powyższe zagadnienia przed nowym Zarządem żywimy nadzieję, że napotka on korzystniejsze
okoliczności, a dzięki swojemu uporowi w działaniu, doprowadzi on do pozytywnego rozwiązania
problemów, z którymi boryka się obecnie działalnośd rybacka.

10/. Sprawozdanie finansowe ZPRyb w latach 2009-2012 i do lipca 2013.
Środki Związku to przede wszystkim dochody własne, na które składają się głównie składki członkowskie,
które wpłacane są na rachunek bankowy ZPRyb. Działalnośd Związku nie jest dofinansowywana przez
żadne zewnętrzne instytucje, poza dofinansowaniami z ARiMR do szkoleo i konferencji oraz wpłatami
sponsorów na prowadzone przedsięwzięcia.
Stan środków finansowych w poszczególnych latach wynosił:
• 31.12.2009 - 120 057,65
• 31.12.2010 - 119 459,60
• 31.12.2011 - 200 214,93
• 31.12.2012 - 181 859,68
Wpływ ze składek członkowskich:
• 31.12.2009 - 110 404,00
• 31.12.2010 - 145 580,88
• 31.12.2011 - 129 053,50
• 31.12.2012 - 134 272,50
Pozostałe wpływy:
• 31.12.2009 - 103 193,23
• 31.12.2010 - 98 622,74
• 31.12.2011 - 135 453,26
• 31.12.2012 - 151 408,56
Wydatki Zarządu ZPRyb związane z działalnością kształtowały się następująco:
• 31.12.2009 - 213 597,23
• 31.12.2010 - 245 965,70
• 31.12.2011 - 184 466,14
• 31.12.2012 - 304 036,31
Wynik finansowy w poszczególnych latach kształtował się następująco:
• 31.12.2009 + 49 758,35
• 31.12.2010 - 1 762,08
• 31.12.2011 + 80 040,62
• 31.12.2012 - 18 355,25
Stan środków finansowych na dzieo 31 lipca 2013 r. przedstawiał się następująco:
- Bank Pobiedziska 92 247,81
- Bank Millennium 14 278,92
- Saldo lokata
120 000,00
- Saldo kasa
1 697,49
228 224,22
Za każdy rok było sporządzane sprawozdanie finansowe zbadane przez Komisję Rewizyjną.
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Zarząd Związku żywi przekonanie, że przedstawione Sprawozdanie ukazuje jego rzetelną pracę.
Pracę, która jest gwarancją, iż wspólne dalsze działania pozwolą osiągnąd kolejne sukcesy, co przede
wszystkim przełoży się w stworzeniu lepszych warunków prawnych i organizacyjnych pracy i życia rybaków.
Zarząd zachęca wszystkich członków Związku do aktywnego udziału w dalszych przedsięwzięciach, do
współpracy z Zarządem, komisjami, do zgłaszania nowych propozycji i kierunków działania. Tylko wspólne
działanie, oparte na wiedzy i doświadczeniu wielu osób, ma szansę na osiągnięcie dalszych sukcesów.
Za pomoc i zaangażowanie w działalnośd Związku oraz za bardzo dobrą współpracę Zarząd składa
szczególne podziękowania Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeoskiemu, jak również wszystkim przychylnym
Zarządowi osobom. Osobne podziękowania Zarząd składa: Kierownikowi Biura –Pani Wiolecie Paroo za
wzorowe prowadzenie biura Związku, Głównej Księgowej – PaniTeresie Dukat za rzetelne prowadzenie
księgowości Związku oraz Sekretarzowi ZPRyb – Pani Sylwii Król, nadzorującej dokumentowanie
działalności Związku.
Gł. Księgowy

Sekretarz

Prezes

Teresa Dukat

Sylwia Król

Krzysztof Karoo
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