Związek Producentów Ryb – Organizacja Producentów
ul. Krakowska 5/2, 61-899 Poznań
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Potencjał Polskiego Rybactwa
Powierzchnia wód.

Polska należy do Krajów o najniższych zasobach wód w Europie
Zajmuje 22 miejsce w ilości wody w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
Posiadamy ok. 2813 km² jezior,

700 km² stawów,

500 km² zbiorników zaporowych.

Zbiorniki zaporowe i rzeki stanowią własność Skarbu Państwa.

Ponad 90 % jezior stanowi własność Skarbu Państwa.
700 km² stawów - 313 km² jest w zasobach ANR z czego ok. 24,2 tys. ha jest w dzierżawach.
Na wszystkich wodach gospodarkę rybacką prowadzi ponad 10.000 różnych podmiotów.
Gospodarkę jeziorową prowadzi ok. 1800 podmiotów.

RZGW wydzierżawia 1478 obwodów rybackich.

W pełni profesjonalny chów i hodowlę ryb - głównie karpi w stawach, prowadzi ok. 750 podmiotów,
na areale około 625 km² .

Obiekty pstrągowe prowadzi ok. 200 podmiotów.
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Odłowy i spożycie ryb.

W 2010 roku połowy krajowe/słodkowodne i morskie/ wyniosły 219 tys. ton ryb
w tym połowy słodkowodne - 48,4 tys. ton. Konsumujemy rocznie około 500 tys. ton ryb, to jest ok. 13
kg na osobę, z tego 48,5 tys. ton polskich ryb słodkowodnych - w tym około 17-20 tys. ton karpi, których
produkcja ciągle maleje i ok. 16 tys. ton pstrągów, których produkcja znakomicie wzrosła w ostatnich
kilkunastu latach. Polacy zjadają średnio 46 % mniej ryb, niż wynosi średnie spożycie w Krajach U. E. Mięso
ryb w Polsce stanowi zaledwie 7% konsumpcji mięsa. Dla zapewnienia właściwej diety, ilośd ta w/g. wskazao
dietetyków winna wynosid minimum 15% ! Najmniej ryb spożywają rodziny rolników! W wydatkach na
żywnośd, koszt zakupu ryb stanowi ok. 2,7% .
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PROBLEMY GOSPODARSTW RYBACKICH:
- choroby ryb ( KHV)
- brak kredytów preferencyjnych na zakup
dzierżawionych od Agencji Nieruchomości
Rolnych obiektów
- brak zagwarantowania trwałości pozwoleń
wodno prawnych dla gospodarstw rybackich
- groźne prawo w zakresie nie uwzględniania
klęsk nadzwyczajnych ( susza , choroby) przy
trwałości projektów unijnych, zagrożenia
zwrotem funduszy
- brak możliwości ubezpieczenia produkcji
rybackiej
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PROBLEMY GOSPODARSTW RYBACKICH
- brak dopłat bezpośrednich do
produkcji rybackiej
- brak oceny populacji zwierząt
szkodliwych dla rybactwa pod kątem
nadmiernie zwiększającej się liczby
kormorana czarnego ,czapli białej,
bobrów itd. i podejmowanie działań
ograniczających wzrost tych zwierząt.
- podporządkowywanie spraw
rybackich, różnym obszarom
chronionym zwłaszcza „Natura 2000”
- brak szkoły średniej kształcącej
przyszłych rybaków
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PRZYSZŁOŚĆ
W związku z powyższym – aby pomóc Rybactwu – Rybakowi w ciężarze utrzymania
dziedzictwa jakim są stawy oraz zapewnienia ciągłości ich ważnej roli produkcyjnej
oraz bezcennej roli pozaprodukcyjnej wyrażającej się między innymi w tworzeniu
ekosystemów przyrodniczych , oczyszczaniu wody pochodzącej z wiosennych
roztopów, pełnienia funkcji zbiorników retencyjnych bezwzględnie w trybie pilnym
wnioskujemy o :

1/. Zwalczenie wirusowej choroby karpi - potocznie nazwaną chorobą
KHV.
Z prośbą o pomoc w tej sprawie zwróciliśmy się w 2011r. do Ministra Rolnictwa –
pismo w załączeniu. W związku z tym, iż problem ww. choroby jest ogromnie
rozwojowy i skomplikowany niezbędne jest natężenie prac i przeznaczenie środków
finansowych na znalezienie “ „panaceum” w postaci linii karpi odpornych na KHV
lub skutecznych szczepionek”.
Załącznik - pismo do Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi z listopada 2011r.
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PRZYSZŁOŚĆ
2/. Umożliwienie rybakom ubieganie się o kredyty
preferencyjne na zakup dzierżawionych od ANR obiektów
rybackich.
W powyższej sprawie Zarząd Związku Producentów Ryb – Organizacja
Producentów zwrócił się w kwietniu 2011r. oraz sierpniu 2012r. do MRiRW z
prośbą o spowodowanie możliwości korzystania z pomocy krajowej w formie
dofinansowania kredytu ( symbol nZK ) na zakup obiektów ( użytków rolnych )
dzierżawionych od Agencji Nieruchomości Rolnych. Niestety do dnia
dzisiejszego rybacy nie mają możliwości uzyskania takiego kredytu
preferencyjnego - co stawia ich w bardzo trudnej sytuacji gospodarczo finansowej. W świetle obowiązujących przepisów ograniczających tą formę
pomocy do końca 2013r. sprawa jest bardzo poważna i ogromnie pilną.
Załącznik – pisma do MRiRW z dnia 22.04.2011r. i 07.08.2012r.
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PRZYSZŁOŚĆ
3/. Uproszczenie administracyjnych procedur wydawania
pozwoleń wodnoprawnych dla nowych obiektów oraz stworzenie
procedur przedłużających pozwolenia wodno prawne
istniejącym obiektom.
Obecna praktyka pokazuje, iż w całym kraju znacznie, gdyż nawet do
22 miesięcy przekraczany jest termin wydawania pozwoleń . Jest to
sytuacja bardzo niebezpieczna dla gospodarstw, które zamierzają bądź
korzystają z środków unijnych i z przyczyn niezależnych od siebie nie
mają ciągłości pozwolenia wodno prawnego. W celu wyjaśnienia dodać
należy, iż przepisy prawne przewidują, aby 3 miesiące przed
wygaśnięciem ważności danego pozwolenia złożyć wniosek o wydanie
nowego pozwolenia wodno prawnego.
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DZIĘKUJĘ

9

