
Spotkanie z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w dniu 27.02.2020 r. 

Dotyczące sytuacji polskiego sektora rybołówstwa bałtyckiego 

 

W dniu 27.02.2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli administracji Ministerstwa 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z sektorem rybackim.  Spotkanie dotyczyło problemów 

sektora w związku z drastycznym obniżeniem ogólnej kwoty połowowej dorsza oraz ograniczeń  

w połowach dorsza wynikających z wprowadzonych aktów prawnych: 

- rozporządzeniu  wykonawczym Komisji (UE) 2019/1248 z dnia 22 lipca 2019 r. ustanawiającym 

środki w celu zmniejszenia poważnego zagrożenia dla ochrony stada dorsza atlantyckiego (Gadus 

morhua) ze wschodniej części Morza Bałtyckiego, 

-rozporządzeniu RADY (UE) 2019/1838 z dnia 30 października 2019 r. ustalającym uprawnienia do 

połowów na 2020 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz 

zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/124 w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach, 

opinii naukowych, technicznych i ekonomicznych. 

 Spotkanie otworzył Pan Janusz Wrona Dyrektor Departamentu Rybołówstwa, informując, że 

spotkanie będzie podzielone na dwie części, pierwsza dotycząca zmian w zespole doradczym oraz druga 

dotyczącą problemów środowiska.   

Minister podkreślił wagę i rolę komitetu doradczego w procesie decyzyjnym i legislacyjnym  

w działaniu Ministerswa GMiŻŚ. Formalnie Minister rozwiązał dotychczasowy zespół doradczy i  

ukonstytuował zespół w nowej formule. Powołany zespół ma  mieć nową formę, która będzie pozwalała 

na zwiększenie roli w procesie kształtowania nowego Funduszu Rybackiego. 

Pan Grzegorz Szomborg podziękował za współpracę i pracę w zespole wszystkim członkom zespołu i 

poinformował, że nowym Przewodniczącym Zespołu zostanie  pani Henryka Palusińska. 

Zaproponowano sposób funkcjonowania zespołu. Zakres kompetencji Zespołu określi  zarządzenie w 

sprawie powołania Zespołu doradczego Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w 

zakresie sektora rybactwa. 

Zespół będzie składał się z około 73 przedstawicieli.  

 

 

Powołane zostaną 3 podzespoły. 

73 członków 

przewodniczący i jego 
zastępca oraz 

przewodniczący 
podzespołów (Prezydium 

Zespołu) 
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Ministerstwo poinformowało, że skład wybrany z nominowanych przez Organizacje i środowisko osób, 

zostanie ostatecznie potwierdzony po dwóch tygodniach, z uwagi na wydłużenie możliwości składania 

propozycji kandydatur  do pracy w zespołach.  

Po burzliwej dyskusji MGMiŻŚ zasugerowało możliwości przebudowy Zespołu pod względem 

organizacyjnym, co zostanie zaproponowane w nowym zarządzeniu oraz regulaminie Zespołu. 

Następnie głos oddano pani Marcie Rabczyńskiej, która przedstawiła ramy prawne zakazu prowadzenia 

ukierunkowanych połowów dorsza oraz sytuację po obniżeniu ogólnych kwot połowowych stad dorsza 

zachodniego i wschodniego, szprota, śledzia,  łososia i gładzicy. Wskazano, że w przypadku 

wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dostępnej dla Polski, istnieje ryzyko całkowitego zamknięcia 

połowów ryb,  przy których przyławia się dorsza,. 

Komisja jest w trakcie zmiany rozporządzenia dotyczącego funduszu rybackiego. Zapewniono 

4 332 898 euro środków, po zmianach rozporządzenia kwota wkładu UE może wzrosnąć do 5 382 336 

euro. Problem implementacji przez Polskę złomowania jednostek dotyczy kwestii finansowej 

(brakujący wkład własny) oraz problemu zwrotu środków otrzymanych w ramach tymczasowego 

zaprzestania działalności połowowej. Środki finansowe skierowane w latach 2016-2019 na tymczasowe 

zaprzestanie działalności połowowej do środowiska rybackiego wyniosły 150 849 000,00 zł.  

Co, do połowów pelagicznych na Morzu Bałtyckim od 1 maja 2020 r. stanowisko Polski jest takie, że 

do zamknięcia połowów nie dojdzie. Natomiast, w związku z możliwym przełowieniem kwoty 

przeznaczonej do przyłowów dorsza na stadzie wschodnim, istnieje ryzyko całkowitego zamknięcia na 

Bałtyku wschodnim. Część państw nadbałtyckich wnosi za całkowitym zamknięciem połowów na 

Bałtyku wschodnim  w okresie od 1 maja 2020 r. do 30.08.2020 r.,  istnieje więc bardzo duże ryzyko 

zamknięcia takich połowów. 

Następnie Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego dr. Piotr Margoński przekazał informację w 

zakresie aktualnie prowadzonych badań w kontekście dorsza. Dyrektor określił, że nie należy oczekiwać 

rewolucyjnej poprawy stanu zasobów dorszowych, wskazują na to denne rejsy naukowe 

przeprowadzone w 4 kwartale 2019 i I kwartale 2020 r. Jednocześnie naukowcy stwierdzili, że są 

miejsca gdzie dorsze są w lepszej kondycji, jak np. rynna słupska. W potencjalnej rekrutacji narybku 

dorsza z roku 2019 widoczna jest poprawa. Na 17 stacji w okresie 2018 złapano tylko 12 larw dorsza , 

a w 2019 r. 300 larw dorsza. Widoczne jest odbicie od dna, ale dynamika nie pozwala oczekiwać że 

decyzje polityczne będą się zmieniały.  

W dalszej części spotkania odbyła się bardzo burzliwa dyskusja dotycząca obecnej sytuacji w 

rybołówstwie bałtyckim. Niestety nie została zakończona konstruktywnymi wnioskami w zakresie 

przyszłości branży. 

Zespół

Podzespół ds. przygotowania i wdrażania programu 
operacyjnego dla sektora rybackiego w ramach 

perspektywy finansowej na lata 2021–2027

Podzespół ds. proponowania i opiniowania rozwiązań 
dotyczących wykonywania rybołówstwa komercyjnego 

na Morzu Bałtyckim, w tym na morskich wodach 
wewnętrznych

Podzespół ds. proponowania i opiniowania rozwiązań 
dotyczących wykonywania akwakultury 

i prowadzenia gospodarki rybackiej w powierzchniowych 
wodach śródlądowych


