
Interpelacja w sprawie kryzysu Armatorów Rybołówstwa Rekreacyjnego  

 Szanowny Panie Ministrze, 

Na początku stycznia tego roku Sztab Kryzysowy Wędkarstwa Rekreacyjnego 

spotkał się z ministrem gospodarki morskiej. Było to tak zwane spotkanie 

ostatniej szansy. Na spotkaniu udało się wypracować porozumienie, na mocy 

którego wędkarze do 7 lutego 2020 roku mieli otrzymać od ministra informacje 

o projektach pomocowych dotyczących wędkarzy. 

Jak czytamy w oficjalnym ministerialnym komunikacie z dnia 16 stycznia 2020: 

„Porozumienie kończy protest wędkarzy rekreacyjnych i zakłada, że 

ministerstwo do 7 lutego przedstawi branży stan prac legislacyjnych i 

uzgodnień międzyresortowych wraz z całościową kwotą pomocy, natomiast do 

końca I kwartału będą znane szczegółowe warunki pomocy i zacznie się nabór 

wniosków. MGMiŻŚ zwróciło się także do Komisji Europejskiej o rozszerzenie 

programu operacyjnego, dzięki któremu możliwa będzie pomoc dla wędkarzy 

rekreacyjnych oraz zaproponowało przepisy w nowelizacji ustawy o recyklingu 

pojazdów wycofywanych z eksploatacji, które umożliwią wędkarzom uzyskanie 

rekompensat za zakończenie działalności i złomowanie jednostki rybackiej”. 

Rzeczywiście, resort wystosował odpowiedź 7 lutego 2020. Niestety, lakoniczną 

i bez konkretów: „Trwają wzmożone prace nad projektem ustawy o Morskim 

Funduszu Rozwoju, który obejmuje również armatorów statków, z których 

prowadzone są połowy rekreacyjne - czytamy w odpowiedzi z ministerstwa 

gospodarki morskiej. - Aktualnie prowadzone są analizy prawne pod kątem 

zgodności projektu z przepisami UE. Z uwagi ma fakt, że fundusz będzie pełnił 

rolę mechanizmu finansowego przeznaczonego nie tylko dla armatorów 

statków wędkarskich, ale również dla stoczni, portów i armatorów statków 

handlowych prace dotyczące funduszu są bardzo trudne i wymagają 

kompleksowego podejścia”. 

Przypominam jednocześnie, że w porozumieniu zawartym z ministrem w dniu 

16 stycznia 2020, wędkarze morscy domagają się pomocy finansowej o łącznej 

kwocie około 150 mln zł. Co daje około 1 mln zł na jednostkę. 

Według Sztabu Kryzysowego, po styczniowych rozmowach ostatniej szansy nie 

został spełniony żaden z postulatów. Chodziło między innymi o odszkodowania 

dla armatorów jednostek Rybołówstwa rekreacyjnego za wprowadzenie zakazu 

połowu dorsza, rekompensaty dla załóg z tytułu utraty stanowisk pracy oraz 

możliwość trwałego wycofania jednostek Rybołówstwa Rekreacyjnego z 

prowadzonej działalności (złomowanie). Porozumienie podpisane przez Pana 



Ministra zakładało wsparcie branży w związku z unijnym zakazem połowu 

dorsza na Bałtyku. Zgodnie z nim, do końca marca miały być znane szczegółowe 

warunki pomocy dla armatorów. Sztab kryzysowy to reprezentant ponad 100 

armatorów, zatrudniających  po kilku pracowników, zajmujących się m.in. 

organizowaniem wypraw dla wędkarzy w celu rekreacyjnego rybołówstwa 

morskiego. Do dnia dzisiejszego nie zadziało się w tej sprawie nic. Ludzie czują 

się oszukani, od 1 stycznia są pozbawieni funduszy, nie zarabiają. 

Pani Ministrze, oczekuję odpowiedzi na poniższe pytania: 

1.Kiedy wywiąże się Pan z ustaleń, zawartych 16 stycznia 2020 roku? 

2.Dlaczego nie przedstawił Pan w określonych ramach czasowych (do końca 

marca 2020) szczegółowych warunków pomocy dla armatorów? 

3.Dlaczego zmusza Pan swoim lekceważeniem do protestów, które są 

zaplanowane na 27-28 kwietnia 2020 roku? 

 

 


