
 
 

 Warszawa, dnia    maja 2020 r. 

    (BM) WPR.054.136.2020.MO 

                    

   Pani 

                     Elżbieta Witek 

                     Marszałek Sejmu RP 

 

Szanowna Pani Marszałek, 

w odpowiedzi na interpelację nr 5111 Posła na Sejm RP, Pana Artura Łąckiego z dnia 4 maja 2020 r. 

w sprawie kryzysu armatorów rybołówstwa rekreacyjnego, przedkładam niniejszym stosowne informacje.  

Na wstępie pragnę podkreślić, że resort gospodarki morskiej od samego początku swojego funkcjonowania 

podejmuje działania wspierające branżę rekreacyjną, zaś podnoszone w treści interpelacji zarzuty 

o rzekomym braku działań w sprawie udzielania pomocy armatorom statków rybołówstwa rekreacyjnego 

nie znajdują uzasadnienia w stanie faktycznym.   

Warto przypomnieć, że obecna sytuacja armatorów statków rybołówstwa rekreacyjnego spowodowana 

jest złym stanem żywych zasobów Morza Bałtyckiego, a w konsekwencji spowodowana jest 

ograniczeniami nałożonymi przez KE, wprowadzonymi przepisami rozporządzenia Rady (UE) 2019/1838 

z dnia 30 października 2019 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2020 rok w odniesieniu 

do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/124 

w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach, które nakłada istotne ograniczenia w połowach 

dorsza atlantyckiego w podrejonach ICES 22–26 (dla Polski istotne są podrejony ICES 24–26) na okres 

od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej  od lat podejmuje działania mające na celu ochronę 

żywych zasobów Morza Bałtyckiego, w tym stad dorsza, śledzia i szprota. Mając na uwadze drastycznie 

zmniejszającą się populację wspomnianych gatunków, od dawna jako resort informowaliśmy zarówno 

KE, jak i organizacje pozarządowe o stanie, w którym się one znajdują. Na forum unijnym 

przedstawiciele resortu niejednokrotnie wskazywali na potrzebę wprowadzenia długofalowej 

i kompleksowej strategii, która ochroniłaby zasoby Morza Bałtyckiego.  

Fatalna polityka względem stad dorsza prowadzona była już w 2013 r., gdzie na wniosek europosła 

z ramienia PO, Pana Jarosława Wałęsy, PE podjął decyzję o możliwości połowu dorsza przez polskich 

rybaków na łodziach do 12 metrów długości w obszarze do 10 mil morskich w okresie zamkniętym 

na połowy tego gatunku ryb.  

Ponadto, z początkiem 2015 r. weszły w życie przepisy  dotyczące nowej, zreformowanej Wspólnej Polityki 

Rybołówstwa, w ramach której ówczesny rząd PO-PSL poparł propozycję obniżenia wymiaru ochronnego 

dorsza z dotychczasowych 38 do 35 centymetrów. Działanie to, nie poparte żadnymi naukowymi badaniami 

doprowadziło w późniejszych latach do załamania populacji dorsza w Morzu Bałtyckim. 
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Niestety, pomimo licznych apeli, 26 czerwca 2016 r. PE zatwierdził Wieloletni Plan Zarządzania 

Rybołówstwem na Bałtyku, na mocy którego zlikwidowano dotychczasowe okresy i obszary ochronne 

dla dorsza, pomimo wyraźnego sprzeciwu delegacji polskiego rządu na posiedzeniu Rady UE. 

Co ciekawe, sprawozdawcą Wieloletniego Planu był europoseł z ramienia PO, Pan Jarosław Wałęsa, 

który zapewniał wszystkich zgromadzonych, że „działalność rybacka na Bałtyku będzie prowadzona 

w sposób zrównoważony, rozsądny oraz opłacalny gospodarczo, w sposób, który nie będzie nadwyrężał 

środowiska naturalnego”.  

Powyższe spotkało się ze sprzeciwem środowisk rybackich, apelujących o zmianę tej polityki 

i przywrócenie ochrony reprodukcji ryb.   

Co warte podkreślenia, Komisja Europejska pomimo licznych apeli MGMiŻŚ dalej prowadziła  

lekkomyślną politykę obniżając rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/306 z dnia 18 grudnia 2017 r. 

ustanawiającym specyfikacje na  potrzeby  wykonywania obowiązku wyładunku w  odniesieniu 

do dorsza i gładzicy w połowach na Morzu Bałtyckim,  wymiar ochronny dorsza z 38 cm do 35 cm, 

co wpłynęło na dalszą depopulację tego gatunku.  

Do tej pory działania podejmowane przez organy Unii Europejskiej cechowały się brakiem racjonalnej 

polityki. Świadczy o tym min. decyzja  Rady  ds. Rolnictwa i Rybołówstwa z 2017 r., która zrezygnowała 

z okresów i obszarów ochronnych tarlisk dorsza wschodniego.  

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wbrew polityce KE i państw regionu Morza 

Bałtyckiego, dostrzegając narastający problem depopulacji dorsza, wydało  rozporządzenie z dnia 

16 września 2016 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz 

szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego , w którym określono przedmiotowe 

okresy i obszary ochronne w obszarze polskiej jurysdykcji.  

Ponadto, MGMiŻŚ od dawna postulowało całkowite zaprzestanie połowów gatunków dennych 

i pelagicznych na obszarze Głębi Bornholmskiej, gdzie ma miejsce tarło dorsza. Konsekwencją 

prowadzonych tam połowów było niszczenie ikry, a co za tym idzie spadek, i tak już przetrzebionej 

populacji tego gatunku. W tej sprawie, jak również w odniesieniu do całościowej sytuacji zasobów 

żywych Morza Bałtyckiego, minister gospodarki morskiej  wielokrotnie interweniował u ówczesnego 

Komisarza ds. Środowiska, Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Pana Karmenu Velli, oraz licznych 

organizacji pozarządowych m.in. WWF i Greenpeace.  

Brak reakcji KE i państw akwenu Morza Bałtyckiego na przedmiotowe apele skłonił resort do podjęcia 

w ubiegłych latach działań na poziomie krajowym, polegających na:  

 utrzymaniu okresów ochronnych dla tarlisk dorsza,  

 wprowadzeniu zakazu trałowania w obszarze 6 Mm od polskiego wybrzeża,  

 wprowadzeniu kwot połowowych dla dobijaka i tobiasza – gatunków będących jednym  

z podstawowych źródeł pokarmu dla dorsza, 

 zmianie procedur kontrolnych rybołówstwa – Powołanie Głównego Inspektora Rybołówstwa 

Morskiego. 
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Należy dodać, że zasoby dorsza wschodniego i śledzia zachodniego są bardzo niskie. Zasoby śledzia 

centralnego spadają. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych: 

 https://mir.gdynia.pl/historia-dorszowej-zapasci/  

 https://mir.gdynia.pl/komunikat-o-stanie-zasobow-ryb-baltyku-i-zalecanych-przez-ices-wielkosci-kwot-

polowowych-w-roku-2020/. 

Dodatkowo, należy wyjaśnić, że podmioty - armatorzy statków wędkarskich (de facto organizatorzy rejsów 

wędkarskich), o których wspomina się w interpelacji, nie są rybakami, a przedmiotowe statki wędkarskie                 

nie są statkami rybackimi, lecz jachtami komercyjnymi zdefiniowanymi w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 18 

sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim. Przeważającym rodzajem działalności gospodarczej 

prowadzonej przez armatorów przedmiotowych statków, zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją 

o Działalności Gospodarczej, jest Transport morski i przybrzeżny pasażerski, w związku z czym prowadzone 

przez nich usługi ograniczają się do usług transportu. W tej sprawie sami armatorzy występowali 

z wnioskiem o opinię do odpowiednich urzędów uzyskując stosowne potwierdzenie tego stanowiska.  

Ponadto, organizatorzy rejsów wędkarskich nie są rybakami w rozumieniu przepisów z zakresu rybołówstwa, 

w szczególności w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 

maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia 

Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011, zgodnie z którym rybak oznacza każdą osobę 

zajmującą się zarobkową działalnością połowową uznaną przez dane państwo członkowskie (tj. zajmującą 

się rybołówstwem komercyjnym), i w związku z tym nie kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego (funduszu EFMR) oraz opracowanego na jego podstawie Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (zwanego dalej PO RYBY 2014-2020).  

Mając na względzie powyższe, przedstawiciele MGMiŻŚ na spotkaniach grup roboczych  

Rady UE oraz Komisji Europejskiej wielokrotnie zgłaszali potrzebę zmiany ww. rozporządzenia nr 508/2014 

tak, aby umożliwić armatorom statków z których prowadzone jest rybołówstwo rekreacyjne przez wędkarzy, 

dostęp do środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (funduszu EFMR). 

Ostatecznie, decyzją Kancelarii Prezesa Rady Ministrów armatorzy ci zostali uwzględnieni w projektowanej 

zmianie PO RYBY 2014-2020. Jeżeli przedmiotowa zmiana Programu Operacyjnego zostanie 

zaakceptowana przez Komisję Europejską, do branży rybołówstwa rekreacyjnego niezwłocznie skierowane 

zostaną środki finansowe z funduszu EFMR. Do tego czasu jednak, armatorzy statków wędkarskich mogą, 

tak jak każdy przedsiębiorca, skorzystać z pakietu tarczy antykryzysowej, do której kwalifikują się w zakresie 

tych kryteriów, które spełniają.  

Niezależnie od powyższego, ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmieniona została ustawa 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 

poz. 374, 567, 568 i 695 oraz 875), poprzez dodanie, mi.in. przepisu art. 15ma, w którym przewidziano, 

że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 

12 miesięcy po ich odwołaniu, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może przeznaczać środki 
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budżetu państwa z części, której jest dysponentem na wsparcie właścicieli  albo armatorów jachtów 

komercyjnych, o których mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 680), w przypadku gdy wykonywana przez nich działalność, o której mowa 

w art. 5 pkt 9 lit. c tej ustawy, nie może być kontynuowana w następstwie wystąpienia COVID-19.  

Aktualnie w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej procedowany jest projekt 

rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wsparcia finansowego, wysokości stawek pomocy              

na realizację wsparcia finansowego dla właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych z których 

prowadzone są połowy rekreacyjne. Dokument stanowi wykonanie delegacji ustawowej, zawartej 

w art. 15ma ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych. Aktualnie projekt ww. rozporządzenia jest na etapie uzgodnień 

wewnątrzresortowych. 

Ponadto, za sprawą MGMiŻŚ obniżono opłaty za wydanie pozwolenia na prowadzenie połowów 

rekreacyjnych ze statków z 3 000 zł do 42 zł za rok oraz z 300 zł do 11 zł za miesiąc. 

Umożliwiło to właścicielom statków wędkarskich utrzymanie stabilności finansowej oraz pozwoliło 

na planowanie dalszego rozwoju swojej działalności gospodarczej. 

Jednocześnie, mając na uwadze silny rozwój, w ostatnich latach, branży rekreacyjnej oraz prowadzoną 

politykę wparcia polskich przedsiębiorstw, z inicjatywy armatorów statków wykorzystywanych 

do rybołówstwa rekreacyjnego obniżono z 23 % do 8 % stawkę VAT za usługi w zakresie rejsów 

wędkarskich, podczas których – oprócz dostarczenia wędkarzy na łowisko oraz możliwości łowienia ryb  

– świadczone są również dodatkowe usługi, takie jak np.: zapewnienie posiłków i napojów oraz miejsca 

do spania – w przypadku połowów dłuższych niż jednodniowe, udostępnienie pojemników 

do przechowywania złowionych ryb, wynajem sprzętu wędkarskiego, patroszenie, filetowanie, 

przechowywanie złowionych ryb. Dotyczy to wyłącznie tych świadczeń, które zapewnione są w cenie usługi 

i normalnie (typowo) wchodzą w jej zakres. 

Z uwagi na trudną sytuację, w jakiej znaleźli się armatorzy statków wykorzystywanych  

do rybołówstwa rekreacyjnego w związku z wprowadzeniem znaczących ograniczeń w połowach 

rekreacyjnych dorsza na Morzu Bałtyckim, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

zainicjowało obniżenie od 1 stycznia 2020 r. opłat portowych dla armatorów statków, z których prowadzone 

jest rybołówstwo rekreacyjne w portach należących do Skarbu Państwa o 90 %. 

Jednocześnie resort zwrócił się do zarządów portów należących do jednostek samorządu terytorialnego 

o przyjęcie tożsamych rozwiązań w celu poprawy sytuacji finansowej armatorów statków wędkarskich. 

Niestety pomimo apelu, jak również próśb ze strony armatorów statków, zarządy portów nie zareagowały  

lub odmówiły obniżenia kosztów, a tym samym nie wsparły przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej 

sytuacji. 

Ponadto, na początku kwietnia br. resort przedstawił armatorom statków wędkarskich szczegółowe założenia 

umożliwiające wypłatę wsparcia w ramach złomowania oraz przekwalifikowania statków wykorzystywanych 

do połowów rekreacyjnych na działalność dochodową inną niż rybołówstwo rekreacyjne lub działalność 

niedochodową.  
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Podsumowując powyższe, nie można zgodzić się z twierdzeniami o rzekomym braku pomocy i brakiem 

realizacji Porozumienia z dnia 16 stycznia 2020 r. zawartego pomiędzy sektorem rybołówstwa rekreacyjnego 

a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Już od momentu, w którym ogłoszono przepisy 

UE wprowadzające zamknięcie połowów rekreacyjnych dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego,  

resort podejmuje działania mające na celu złagodzenie skutków zamknięcia połowów rekreacyjnych dorsza  

i wywiązuje się ze złożonych obietnic dotyczących wsparcia armatorów statków, z których prowadzone 

są połowy rekreacyjne w zakresie, na jaki pozwala obowiązujące prawo. Do chwili obecnej dołożono 

wszelkich starań tak, aby ułatwić armatorom statków wędkarskich prowadzenie własnej działalności 

gospodarczej, a w czasach kryzysu związanego z pandemią pomocowe działania resortu są kontynuowane, 

umożliwiając odejście od zawodu przedsiębiorcom, którzy się na to zdecydują. 

 

        Z poważaniem 

     z up. Grzegorz Witkowski 

     Podsekretarz Stanu 

 w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 

            i Żeglugi Śródlądowej  

/podpisano cyfrowo/ 

 


