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Spotkanie, w którym udział wzięło 42 przedstawicieli środowiska rybackiego, naukowców, organizacji 

pozarządowych, okręgowych inspektoratów ochrony rybołówstwa, Departamentu Rybołówstwa 

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, urzędów morskich, lokalnych grup rybackich oraz 

przedstawicieli samorządu poświęcone było tematyce reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii 

Europejskiej. Podczas spotkania zaprezentowano także efekty działań podjętych w ramach 

finansowanego przez Fundację Baltic Sea 2020 Projektu Pilotażowego „Usuwanie zalegających sieci 

z Bałtyku” oraz plany związane z realizacją w 2012 roku kolejnego projektu mającego na celu 

usunięcie zalegających sieci z Bałtyku. W dyskusji poruszono także tematy zgłoszone przez 

uczestników spotkania.  

Spotkanie w imieniu Tymczasowego Komitetu Sterującego otworzyła Ewa Milewska podkreślając, że 

obecne spotkanie jest pierwszym, które na wniosek uczestników Okrągłego Stołu organizowane jest 

w porcie zachodniej części wybrzeża. E. Milewska wyraziła jednocześnie nadzieję, że nowa formuła 

spotkań pozwoli na dotarcie do jeszcze szerszej grupy interesariuszy zainteresowanych tematyką 

rybołówstwa.  

Funkcję moderatora spotkania pełniła Ewa Milewska.  

Prezentacja: Usuwanie zalegających sieci z Bałtyku, Piotr Prędki WWF Polska 

Piotr Prędki z fundacji WWF Polska przedstawił wynik 

realizowanego w roku 2011, finansowanego przez Fundację 

Baltic Sea 2020, Pilotażowego Projektu „Usuwanie 

zalegających sieci z Bałtyku”.  

Sieci widma są to zalegające w morzu, porzucone, 

nieoznakowane narzędzia połowowe lub ich fragmenty. Sieci 

te kontynuują połowy. Badania naukowe wykazały, że efektywność zalegających w morzu sieci 

rybackich wynosi od 20% ich roboczej zdolności połowowej w pierwszych trzech miesiącach zalegania 

w morzu do 6% po 20 miesiącach. Ten dodatkowy połów realizowany przez sieci widma nie jest brany 

pod uwagę przy modelowaniu dynamiki liczebności populacji ryb i może negatywnie wpływać na 

oszacowania stanu poszczególnych populacji. Dodatkowo sieci widma wpływają negatywnie na 

ekosystem morski poprzez przyłów ptaków i ssaków morskich oraz ze względu na niekorzystną 

strukturę wiekową poławianych ryb.  

P. Prędki podkreślił, że problem sieci widm znajduje odzwierciedlenie w wielu dokumentach 

międzynarodowych takich jak: Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa FAO, Międzynarodowych 

wytycznych w zakresie zarządzania przyłowem i ograniczania odrzutów FAO z 2010 roku, Uchwale 

Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z 2010 roku czy Planie odtwarzania populacji 

morświna w Morzu Bałtyckim. We wszystkich tych dokumentach zwrócono uwagę na negatywne 

oddziaływanie sieci widm na ekosystemy morskie oraz na konieczność podjęcia działań mających na 

celu ograniczenie tego wpływu. Niestety, jak podkreślił prelegent, działania takie podejmowane były 

dotychczas jedynie na niewielką skalę.  



W odniesieniu do dokumentów krajowych P. Prędki zwrócił uwagę na zapisy Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych 

organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego, Ustawy 

o rybołówstwie oraz Polskiego Kodeksu Odpowiedzialnego Rybołówstwa jako dokumenty w których 

zjawisko sieci widm znajduje swoje odzwierciedlenie i które umożliwiały przeprowadzenie w roku 

2011 działań czynnych na morzu.  

W wyniku działań podjętych w 2011 wspólnie z rybakami w ramach Pilotażowego Projektu 

„Usuwanie zalegających sieci z Bałtyku” wyłowiono 6095 kg sieci. 4,2 sieci wyłowiono z dna 

morskiego przy użyciu opracowanego przez grupę ekspercką i rybaków działających w ramach 

projektu zestawu do przeczesywania dna składającego się z zestawu bobinowego dociążonego 

szukarkiem. 1,8 ton sieci usunięto z wraków dwóch statków zlokalizowanych w okolicach Kołobrzegu. 

Łącznie przeprowadzono 24 dni akcji na morzu.  

Poza akcjami czynnymi w ramach projektu zrealizowano broszury informacyjne przybliżające 

turystom, użytkownikom morza i uczniom problematykę związaną z zalegającymi w morzu sieciami. 

Stworzony został również raport końcowy „Efekty ekologiczne działań przeprowadzonych w ramach 

Projektu Pilotażowego Usuwanie zalegających sieci z Bałtyku. Raport Końcowy”, który dostępny jest 

na stronie internetowej www.wwf.pl.  

Podsumowując zrealizowany w roku 2011 projekt P. Prędki posłużył się wnioskami sformułowanymi 

podczas zorganizowanego w grudniu 2011 roku seminarium podsumowującego. Prelegent podkreślił, 

że wszyscy uczestnicy grudniowego seminarium zgodzili się, że wpływ sieci widm na komercyjnie 

poławiane w Bałtyku gatunki ryb jest istotny ze względów ekonomicznych i biologicznych. Zwrócił 

także uwagę na konieczność podejmowania dalszych, zakrojonych na szeroką skalę działań 

ukierunkowanych na minimalizację zjawiska sieci widm, czego efektem jest rozpoczynający się 

w kwietniu 2012 roku projekt mający na celu kontynuację rozpoczętych działań zarówno w Polsce jak 

i na Litwie.  

Prezentując założenia nowego Projektu finansowanego przez Fundację Baltic Sea 2020 P. Prędki 

zwrócił uwagę na rozszerzenie obszaru realizacji o Litwę. Podkreślił także chęć współpracy ze 

wszystkimi organizacjami producenckimi w Polsce w celu podjęcia wspólnych prób usuwania sieci 

widm z Bałtyku. Wśród nowych zadań planowanych do realizacji P. Prędki zwrócił uwagę na działanie 

mające na celu stworzenie internetowej platformy umożliwiającej zgłaszanie przypadków utraty 

narzędzi połowowych wraz z interaktywną ogólnie dostępną mapą zaczepów.  

Kończąc prezentację P. Prędki podkreślił, że poprzez działania podjęte w ramach projektu, WWF ma 

nadzieję zwrócić uwagę polityków na problem sieci widm i wspólne wypracowanie mechanizmów 

ograniczających w przyszłości ilości traconych narzędzi oraz umożliwiających łatwiejszą ich utylizację.  

Dyskusja: 

W toku dyskusji wszyscy uczestnicy zgodzili się co do słuszności prowadzenia tego typu działań 

i potrzeby ich rozszerzenia i kontynuacji w przyszłości. Zwrócono uwagę, że w przyszłości to 

organizację producenckie, przy wsparciu finansowym administracji rządowej, powinny na bieżąco 

prowadzić akcję oczyszczania Bałtyku z sieci widm jako elementu realizacji Kodeku Odpowiedzialnego 

Rybołówstwa. Dodatkowo pozytywnym efektem takich działań byłaby dywersyfikacja źródeł dochodu 

http://www.wwf.pl/


rybaków w okresie przestojów związanych np. z okresami ochronnymi. Zwrócono także uwagę na 

konieczność włączenia zapisów umożliwiających prowadzenie tego typu działań do nowego 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.  

W toku dyskusji poruszono także temat oczyszczania portów morskich z zanieczyszczeń. P. Prędki 

zwrócił się z pytaniem o możliwość finansowania tego typu działań w ramach projektów 

realizowanych przez lokalne grupy rybackie. W odpowiedzi przedstawiciele grup zwrócili uwagę na 

hermetyczność strategii lokalnych w oparciu o które grupy wydatkują środki. Obecnie, ze względu na 

brak odpowiednich zapisów w strategiach, działania takie nie mogą być finansowane. Podkreślono 

jednak, że biorąc pod uwagę pozytywny aspekt działań, należy w kolejnym okresie programowania 

zadbać o wpisanie tego typu działań do strategii lokalnych.  

Prelegenci zwrócili także uwagę na prowadzone w przeszłości akcję mające na celu usunięcie sieci 

widm z Bałtyku. Pierwszą próbę podjęła Akademia Morska w Szczecinie w 2000 rok. W 2004 roku 

podobne działania prowadzone były przez statek badawczy Morskiego Instytutu Rybackiego – 

Państwowego Instytutu Badawczego, ale ze względu na zbyt dużą jednostkę zostały one zawieszone.  

Podsumowując dyskusję jeden z uczestników przedstawił obliczenia wskazujące, że aby usunąć 

wszystkie sieci widma z polskiej strefy Bałtyku potrzeba około 7 mln złotych. Biorąc pod uwagę ilość 

dostępnych środków w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz wpływ sieci widm na 

środowisko morskie działania te powinny być przyszłości realizowane.  

 

Prezentacja: Reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej – Ewa Milewska WWF: 

Rozpoczynając część obrad poświęconą reformie 

Wspólnej Polityki Rybołówstwa Ewa Milewska zwróciła 

uwagę, że dyskusja nad kształtem nowej Wspólnej 

Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej wchodzi 

w decydującą fazę. Obecnie pracę nad propozycją 

Komisji odbywają się równolegle w Parlamencie 

Europejskim oraz na grupach roboczych Rady. Kluczowe 

decyzje dotyczące rozporządzenia w sprawie nowej 

polityki rybołówstwa zapadną już w tym roku. Istnieje jednak jeszcze możliwość wpływu na 

ostateczny kształt polityki. 

Wśród głównych elementów przedstawionej 13 lipca 2011 roku przez Komisję Europejską propozycji 

Wspólnej Polityki Rybołówstwa które dyskutowane są obecnie na wszelkich forach E. Milewska 

wymieniła: osiągnięcie maksymalnego zrównoważonego połowy (MSY) do roku 2015, wprowadzenie 

zakazu odrzutów, wprowadzenie zbywalnych koncesji połowowych oraz regionalizację zarządzania 

rybołówstwem.  

W toku dyskusji podjęto decyzję, że po przedstawieniu każdego zagadnienia zostanie ono poddane 

dyskusji. 



Maksymalny Zrównoważony Połów (MSY): 

We wstępie Ewa Milewska przedstawiła definicję MSY: Maksymalny zrównoważony połów (MSY -  

maximum sustainable yield) określa najwyższy możliwy poziom połowów prowadzonych w ramach 

danego stada, umożliwiający utrzymanie liczebności tego stada na poziome gwarantującym 

osiągnięcie maksymalnego tempa wzrostu jego biomasy. MSY obrazuje hipotetyczną równowagę 

pomiędzy liczebnością eksploatowanego stada a działalnością połowową. 

E. Milewska zwróciła uwagę na zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej względem 

osiągnięcia MSY wynikające z dokumentów międzynarodowych takich jak Konwencja Narodów 

Zjednoczonych o Prawie Morza (UNCLOS, 1982) czy zapisy Światowego Szczytu Zrównoważonego 

Rozwoju (Johannesburg, 2002).  

E. Milewska zwróciła także uwagę na rozróżnienie trzech wskaźników MSY, BMSY i FMSY które są ze 

sobą skorelowane. Prelegentka podkreśliła, że aby możliwe było osiągnięcie MSY (maksymalnego 

zrównoważonego połowu) liczebność biomasy stada tarłowego musi znajdować się na poziomie BMSY, 

pozwalającym na osiągnięcie maksymalnego zrównoważonego połowu. E. Milewska pokreśliła także, 

że najlepsza droga gospodarowania zasobami rybnymi, zgodnie z ideą MSY wydaje się prowadzić 

poprzez wieloletnie plany zarządzania. 

Dyskusja: 

W toku dyskusji zwrócono uwagę na 

niebezpieczeństwa wynikające z wprowadzenia MSY 

przy jednoczesnym zachowaniu politycznego 

charakteru decyzji podejmowanych w odniesieniu do 

wysokości kwot połowowych. Zdaniem uczestników 

przeszkodą w osiągnięciu MSY mogą być plany 

wieloletnie, których rewizja jest zbyt powolna co 

w konsekwencji powoduje, że zawarte w nich zapisy 

nie są dostosowane do warunków środowiskowych i stanu poszczególnych stad w danym momencie. 

Jako przykład podano plan zarządzania wschodnim stadem dorsza bałtyckiego, gdzie, pomimo 

rekomendacji ICES wskazujących na możliwość podniesienia kwot połowowych o 40% w 2012 roku 

w celu osiągnięcia MSY, decyzje podjęte zostały w oparciu o plan – tj. podniesiono kwotę jedynie 

o 15%. Uczestnicy zwrócili uwagę na konsekwencje tej decyzji dla stad szprota i śledzia, których 

liczebność na skutek presji ze strony dorsza spada. W tym kontekście zwrócono też uwagę na 

koncepcję Komisji Europejskiej zarządzania wieloma stadami w oparciu o MSY wielogatunkowe. 

Wydaje się, że w obecnym impasie decyzyjnym na poziomie unijnym projekt taki nie ma szans na 

powodzenie.  

Odnosząc się do doradztwa naukowego i możliwości określania kwot połowowych z pominięciem 

zapisów planów zarządzania zwrócono uwagę na aspekt ekonomiczny tych decyzji. Podkreślono, że 

np. w przypadku dorsza zwiększenie kwoty połowowej o więcej niż 15% spowoduje większą podaż 

ryby na rynku a więc spadek jej ceny przy jednoczesnym spadku wartości koncesji połowowych 

w krajach które w oparciu o zbywalne koncesje połowowe zarządzają rybołówstwem.  



W dyskusji na temat MSY padło także pytanie, czy w wypadku osiągnięcia MSY będzie konieczne 

odławianie określonej biomasy ryb w każdym roku oraz jakie środki będą zastosowane, jeśli dane 

państwo nie będzie w stanie wykorzystać kwoty połowowej. Zwrócono uwagę na opinię ICES 

mówiącą, że w przypadku osiągnięcia MSY powinno się co roku odłowić określoną przepisami 

biomasę ryb. Wyrażono obawę, że w przypadku niewyłowienia kwoty może ona zostać Polsce 

odebrana, gdyż brak wykorzystania kwoty na jeden gatunek powoduje negatywne oddziaływanie na 

inny gatunek.  

W odniesieniu do rozróżnienia pojęć MSY, BMSY i FMSY zwrócono uwagę, że trudność w ich interpretacji 

może wynikać z z błędnego tłumaczenia na język polski. Zdaniem jednego z uczestników słowo 

zrównoważony powinno zostać zastąpione słowem optymalny które lepiej oddaje charakter definicji. 

Zastosowanie słowa „optymalny” a więc maksymalny w długim okresie czasu pozwala na znaczące 

uproszczenie definicji i na jej lepsze zrozumienie.  

Kontynuując temat definicji zwrócono uwagę na różne interpretację MSY przez poszczególne kraje. 

Sytuacja taka może w przyszłości prowadzić do nieporozumień i błędów w zarządzaniu 

rybołówstwem. 

W ramach dyskusji nad MSY zwrócono także uwagę na różnice pomiędzy akwenami Unii Europejskiej 

i wynikającą z tego konieczność uwzględnienia wiedzy ekspertów z poszczególnych regionów 

w podejmowaniu decyzji nad sposobem zarządzania rybołówstwem na danym akwenie. Uczestnicy 

wyrazili swoje obawy co do kompetencji osób podejmujących obecnie decyzję na poziomie Unii 

Europejskiej w kwestiach takich jak np. kwoty połowowe. Zaznaczono przy tym, że brak kompetencji 

nie jest wynikiem braku zaangażowania podejmujących decyzję a mnogością uwarunkowań 

środowiskowych, społecznych i ekonomicznych w poszczególnych regionach.  

W toku dyskusji zwrócono także uwagę na różnice pomiędzy dynamiką stad ryb a populacjami innych 

gatunków. Zwrócono uwagę, że w przeciwieństwie do ssaków, w przypadku ryb wielkość stada nie 

jest determinowana liczebnością stada macierzystego. Elementami ograniczającymi liczebność stad 

ryb są głównie: pojemność środowiska i odporność biologiczna gatunku. Wynika to z faktu, że 

w przypadku ryb płodność osobnicza jest tak wysoka, że mała liczba tarlaków, przy sprzyjających 

warunkach środowiskowych może doprowadzić do szybkiej odbudowy populacji.  

Ze stwierdzeniem tym nie zgodziła się część uczestników, którzy stwierdzili, że np. łosoś atlantycki 

jest najlepszym przykładem obrazującym braki w naszej wiedzy w odniesieniu do czynników 

wpływających na liczebność populacji i możliwość jej odbudowy. Pojawiły się także głosy mówiące, że 

to nie rybołówstwo a ochrona środowiska spowodowała spadek liczebności łososia – jako główny 

argument na rzecz tego stwierdzenia podano ochronę foki szarej i kormorana, których populację 

rozrosły się do liczebności zagrażających populacjom łososia. W wyniku żerowania gatunków fok 

i kormoranów w roku 2011 zaobserwowano jedynie trzy samice łososia wchodzące na tarło do Wisły. 

W latach poprzednich zdołano natomiast zebrać od 300 do 900 tysięcy ziaren ikry. Podsumowując 

wypowiedź zadano pytanie: czy w przyszłości nie będzie konieczna ochrona niektórych gatunków na 

skutek błędów popełnionych przy ochronie innych? 

W odniesieniu do łososia zwrócono także uwagę na trwającą obecnie w Parlamencie Europejskim 

dyskusję nad sposobem zarządzania populacją łososia bałtyckiego. Zwrócono uwagę na dwa 

opracowania stworzone przez posłów Wałęsę i Gróbarczyka, które obrazują aktualny stan dyskusji. 



W odniesieniu do pytania na temat konieczności ochrony gatunków z powodu negatywnego wpływu 

innych gatunków zwrócono uwagę, że w przypadku łososia negatywny wpływ na populację ma 

przede wszystkim brak drożności rzek.  

W toku dyskusji zwrócono także uwagę na niewystarczającą ilość konsultacji dokumentów przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w tym kluczowych dokumentów dotyczących reformy 

Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej. Odnosząc się do tematu konsultacji społecznych 

cześć uczestników zwróciła się do przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem 

o przekazanie Kierownictwu Departamentu informacji, że niedopuszczalnym jest pozostawianie 

dwóch dni na ustosunkowanie się do dokumentów wysłanych do konsultacji. Zwrócono także uwagę 

na konieczność stworzenia grupy eksperckiej konsultującej propozycje dokumentów w początkowej 

fazie ich tworzenia.  

Przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciła 

uwagę, że dyskusja nad zreformowaną Wspólną Polityką 

Rybołówstwa toczy się od ponad dwóch lat – tj. od momentu 

opublikowania Zielonej Księgi w sprawie reformy Wspólnej 

Polityki Rybołówstwa. Dotychczas Ministerstwo otrzymało 

niewielką liczbę opinii i uwag dotyczących przedstawionej przez 

Komisję w lipcu 2011 roku propozycji. Stąd też Ministerstwo niezwykle ceni spotkania takie jak 

Okrągły Stół, w czasie którego w sposób otwarty prezentowane są stanowiska wszystkich 

zainteresowanych stron. Te opinie  mogą zostać następnie wykorzystane przez Ministerstwo 

w procesie tworzenia oficjalnego stanowiska rządu. W odniesieniu do propozycji stworzenia grupy 

ekspertów przy Ministerstwie przedstawicielka Ministerstwa stwierdziła, że grupa taka nie istnieje, 

a Ministerstwo podejmuje wszelkie kroki na rzecz usprawnienia sposobu konsultacji społecznych 

wszelkich dokumentów.  

Odrzuty: 

Rozpoczynając dyskusję na temat odrzutów Ewa Milewska przedstawiła obecną propozycję Komisji 

Europejskiej, która zakłada stopniowe podejście do tego problemu, wprowadzając zakaz w trzech 

etapach obejmujących: gatunki pelagiczne w roku 2014, bardziej wartościowe gatunki denne (dorsz, 

morszczuk, sola) w roku 2015, a inne gatunki w roku 2016. Zakaz odrzutów obejmie wykaz gatunków 

niezależnie od tego, czy dotyczyć to będzie rybołówstwa zarządzanego systemem kwotowym czy też 

nakładem połowowym. 

Ewa Milewska zwróciła także uwagę na fakt, że sprawą dyskusyjną jest wprowadzania odgórnego 

zakazu odrzutów obejmującego wszystkie akweny. Biorąc pod uwagę różnice w uwarunkowaniach 

środowiskowych, ekonomicznych i społecznych decyzję co do sposobu eliminacji odrzutów powinny 

być zdaniem prelegentki podejmowane przez ciała regionalne składające się ze wszystkich 

zainteresowanych rybołówstwem stron.  

W początkowej fazie dyskusji uczestnicy zgodzili się, że obecna propozycja Komisji jest zbyt ogólna. 

Zwrócono uwagę, że wiele gatunków ryb jest zbyt cennych ze względów na równowagę ekologiczną 

i niedopuszczalnym jest zezwolenie na ich utylizację w ramach zakazu odzrutów. Powinny być one 

chronione w sposób ograniczających ich przyłów, a nie w sposób umożliwiający handel nimi. 

Zaproponowano, aby stworzyć zestawienie obrazujące poziom odrzutów w poszczególnych 



akwenach i w poszczególnych rodzajach rybołówstwa i dopiero na podstawie tych danych 

podejmować działania ograniczające przyłów.  

W toku dyskusji pojawiło się także szereg pytań technicznych dotyczących ewentualnego zakazu 

odrzutów: czy odrzut będzie wliczony w kwotę połowową, czy rybacy otrzymają dodatkowe kwoty, 

jak do problemu podejdzie inspekcja sanitarna? 

Przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciła uwagę, że w ramach nowego 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przewidziano środki na dostosowanie państw 

członkowskich do realizacji zadań wynikających z wprowadzenia zakazu odrzutów.  

W odpowiedzi na kwestię braku dostosowania polskiego przetwórstwa do wykorzystania 

ewentualnych odrzutów część uczestników, w tym przedstawiciele przetwórców, stwierdzili, że 

odrzuty zostaną wykorzystane i przetworzone, ale tylko w przypadku gdy nie będą częścią limitu 

połowowego. Włączenie odrzutów do limitów będzie skutkowało zdaniem uczestników łamaniem 

prawa i nieprzestrzeganiem zakazu.  

W toku dyskusji zwrócono także uwagę, że problem odrzutów zaczyna 

się w morzu np. podczas trałowania. Jak wynika z badań 25% dorsza 

ucieka z siatki podczas trałowania z czego 90% przeżywa. Podczas 

wybierania siatki ucieka kolejne 30% ryb. W grupie tej przeżywalność 

jest znacząco niższa i wynosi jedynie 10%. Biorąc powyższe pod uwagę 

powinny zostać podjęte przede wszystkim działania mające na celu 

ograniczenie przyłowu w morzu. Aby to się stało konieczne są konkretne rozwiązania techniczne.  

Zbywalne koncesje połowowe: 

Ewa Milewska zaprezentowała główne założenia propozycji Komisji Europejskiej względem 

zbywalnych koncesji połowowych, które mają zacząć obowiązywać od 2014 i uwzględniać: prawo do 

eksploatacji zasobów w określonym czasie; możliwość sprzedaży, leasingu lub wymiany koncesji pod 

ścisłymi warunkami, utrzymanie relatywnej stabilności, możliwość wycofania koncesji w przypadku 

poważnego naruszenia warunków koncesji przez armatora statku, zabezpieczenie część kwot 

i przekazywalnych koncesji dla nowych operatorów rozpoczynających uprawianie rybołówstwa. 

W początkowej fazie dyskusji jeden z uczestników – Bogusław Marciniak stwierdził, że dotychczas 

koncepcja zbywalnych koncesji połowowych uważana była za system zarządzania umożliwiający 

spełnienie głównych założeń zrównoważonego rybołówstwa. Prelegent zwrócił uwagę, że dotychczas 

system duński przedstawiany był jako model dla innych krajów z zastrzeżeniem, że jedynym  

zagrożeniem może być zła konstrukcja i implementacja systemu. Powołał się on na badania 

duńskiego naukowca prof. Thomasa Hojrupa, który przeprowadził analizę systemów ITQ w kilku 

krajach europejskich a szczególnie w Danii. Głównym wnioskiem z opracowania jest stwierdzenie, że 

wprowadzenie systemu zbywalnych koncesji połowowych może prowadzić do „ukrytej” prywatyzacji 

zasobów, wprowadzanej tylnymi drzwiami. Referując pracę prof. Thomasa Hojrupa, zwrócił uwagę na 

konieczność włączenia lokalnych społeczności rybackich w tworzenie systemów zarządzania strefą 

przybrzeżną i w procesy zarządzania rybołówstwem. Jak wynika z pracy prof. Hojrupa przez wiele lat 

wybrzeże traktowane było marginalnie jako obszar o niskiej produktywności. Obecnie w wyniku 

rozwoju turystyki opartej o naturalne zasoby (krajobraz, zasoby wodne) znaczenie obszarów 



nadmorskich rośnie. Zmianie ulega także charakter rybołówstwa – w przeszłości był to wolny zawód, 

któremu obecnie przeciwstawia się konieczność wykupu praw do połowów i konieczności ich 

realizacji. W wyniku takiego podejścia głównym celem uprawiania rybołówstwa staje się 

maksymalizacja zysków bez dostrzegania interesu społecznego pozostałych mieszkańców 

poszczególnych społeczności rybackich. W tym kontekście pojawia się nowy typ rybaka – właściciela 

łodzi, armatora niezaangażowanego bezpośrednio w połowy a jedynie w realizację zysków oraz 

w dyskusje mające na celu poprawę warunków w jakich prowadzi swój biznes. Rybacy bezpośrednio 

zaangażowani w połowy a nie będący właścicielami jednostek stają się jedynie pracownikami 

najemnymi pomijanymi w dyskusji nad kształtem rybołówstwa. Przykładem takiego podejścia jest 

właśnie rybołówstwo duńskie, gdzie to armatorzy i wielkie przedsiębiorstwa dyktują warunki. 

Natomiast członkowie załóg kutrów i rybacy łodziowi są systematycznie pozbawieni możliwości 

aktywnego uczestnictwa w tych dyskusjach.   

Referując pracę prof. Thomasa Hojrupa, B. Marciniak 

stwierdził, że proces wprowadzania zbywalnych koncesji 

połowowych w Danii można podzielić na kilka etapów. 

W pierwszym etapie doszło do rozrostu dalekomorskiej floty 

pelagicznej i wyeksploatowania pelagicznych zasobów ryb na 

odległych łowiskach. Aby zrealizować założone zyski 

w kolejnym etapie zwrócono się ku łowiskom przybrzeżnym 

zarezerwowanym historycznie dla rybołówstwa na małą skalę, zmodernizowano flotę rybołówstwa 

przybrzeżnego znacznie zwiększając jej zdolności połowowe, co wywołało protesty ekologów. 

Doprowadziło to do wprowadzenia programu ograniczania nakładu połowowego, który w wielu 

przypadkach wprowadzany był w sposób nieskoordynowany, prowadząc nie tylko do znacznego 

ograniczenia ilości statków, ale także do niszczenia kapitału ludzkiego i znacznego spadku 

zatrudnienia.   

Podsumowując prelegent stwierdził, że całkowicie podziela pogląd prof. Hojrupa, iż wprowadzenie 

systemu ITQ może doprowadzić do szeregu negatywnych procesów. Prawo do połowów (kwoty 

połowowe) zostało odebrane rybakom i oddane w ręce armatorów. Wartość łodzi posiadających 

koncesje połowowe wzrosła wielokrotnie. Rozwinął się handel koncesjami, czego konsekwencją jest 

modernizacja floty w celu uzyskania zdolności połowowych umożliwiających wyłowienie posiadanych 

limitów. Rybacy, będący w przeszłości posiadaczami kwot stają się pracownikami zatrudnionymi 

w oparciu o umowy cywilno - prawne a połowy prowadzi się tylko, gdy są opłacalne. Najbardziej 

niepokojące jest jednak to, że prawa połowowe pozostają w rękach armatorów nie będących częścią 

lokalnych społeczności, co powoduje wyprowadzenie zysków poza tą społeczność i powolną ich 

marginalizację. Jako alternatywę mogącą zapobiec tym wszystkim negatywnym aspektom 

przedstawić można system oparty o tworzenie przez samych rybaków, w wyniku ich oddolnej 

inicjatywy, organizacji rybackich przypominających maszoperie rybackie i zarządzających kwotami 

poszczególnych rybaków bez możliwości ich sprzedaży poza organizacje. Uczestnik dyskusji podał 

również przykłady negatywnych konsekwencji związanych z wprowadzeniem ITQ w rybołówstwie 

kanadyjskim zarówno na wschodnim jak i na zachodnim wybrzeżu a także wśród rybaków 

atlantyckiego wybrzeża Portugalii. W dalszej części zaapelował do pracowników administracji 

państwowej i instytucji naukowych o dokonywanie oceny skutków społecznych proponowanych 

zmian przed podejmowaniem decyzji administracyjnych i formułowaniem wniosków naukowych. 



Przypomniał, że w wielu krajach od wielu już lat, jest to niezbędny element jakiejkolwiek analizy 

sytuacji w rybołówstwie i tworzenia systemu zarządzania nim.  

Inny uczestnik zwrócił uwagę, że jest to już kolejna dyskusja na temat zbywalnych koncesji 

połowowych prowadzona w ramach Okrągłego Stołu. Zwrócono uwagę, że przykład islandzki 

pokazuję, że wprowadzenie systemu ITQ jest procesem nieodwracalnym oraz, że tylko armatorzy 

statków chcą dalszego w nim trwania bo tylko oni realizują zysk.  

W toku dyskusji zwrócono także uwagę na inne systemy zarządzania, które mogą skutecznie 

realizować cele polityki rybołówstwa takie jak np. systemy oparte o dni połowowe czy system 

olimpijski dla poszczególnych klas wielkości statków.  

Podczas dyskusji zwrócono także uwagę, że podczas obrad  Komisji ds. podziału kwot połowowych 

dyskutowano nad różnymi systemami zarządzania rybołówstwem. Podczas tych rozmów nikt nie 

stwierdził, że system ITQ jest najlepszym z rozwiązań. Rozważano też inne systemy w tym system 

olimpijski. Stwierdzono jednak, że ten ostatni niesie dużo zagrożeń natury ekonomicznej, szczególnie 

dla przetwórców, którzy nie będą w stanie sprostać nagłemu, krótkotrwałemu wzrostowi podaży. 

Obecnie w ramach Komisji trwają pracę nad szczegółowymi warunkami wprowadzenia systemu 

zbywalnych koncesji połowowych w polskim rybołówstwie.  

W toku dyskusji głos zabrał przedstawiciel firmy Espersen. Wezwał on do porozumienia pomiędzy 

producentami i przetwórcami. Stwierdził, że obecnie mamy do czynienia z coraz większą różnicą 

pomiędzy popytem i podażą. Kwestia sposobu zarządzania flotą to jedno. Aby wyłowić polską kwotę 

połowową potrzebna jest ścisła współpraca pomiędzy producentami i przetwórcami – przetwórcy 

potrzebują stabilnej podaży. Wystąpiono z wnioskiem o organizację kolejnego spotkania Okrągłego 

Stołu w celu omówienia tej tematyki. Propozycja ta została poparta przez przedstawicieli innych 

organizacji przetwórczych.  

Tematy zgłoszone przez uczestników spotkania: 

Kłusownictwo – Artur Furdyna 

Artur Furdyna zwrócił uwagę na problem sieci kłusowniczych 

rozstawianych w strefie ograniczonych połowów troci (4 mile). 

Zdaniem prelegenta obecnie brak jest chęci oraz zasobów 

ludzkich aby problem ten skutecznie rozwiązać. A. Furdyna 

zwrócił uwagę, że jedyną jednostką mającą uprawnienia do 

nakładania kar za wykroczenia związane z kłusownictwem, 

zgodnie z nowelizacją Ustawy o rybactwie śródlądowym jest obecnie Państwowa Straż Rybacka. 

Działania tej jednostki, ze względu na ograniczone zasoby ludzkie, nie jest jednak skuteczna.  

Prelegent uważa, że w celu ograniczenia kłusownictwa konieczne są zmiany w przepisach które będą 

zezwalały na nakładanie wysokich kar oraz gwarantowanie ich nieuchronności. Konieczna jest także 

zmiana systemu określania wysokości szkody – wartość pozyskanych przez kłusowników ryb powinna 

być szacowana na podstawie ich wartości biologicznej a nie w oparciu o wartość rynkową.  



Wykorzystanie polskich kwot połowowych: Krzysztof Stanuch 

Krzysztof Stanuch przedstawił aktualne obliczenia dotyczące wartości niewykorzystanych kwot 

połowowych w latach 2001 – 2011. Z danych tych wynika, że całkowita wartość niewykorzystanych 

przez Polskę kwot wynosi ponad 515 milionów złotych.  

K. Stanuch podkreślił, że Polska jest w posiadaniu 22% kwot połowowych na Bałtyku oraz, że mamy 

jedną z najmniejszych flot poławiających na Bałtyku. Aby możliwe było wyłowienie polskiego limitu 

konieczne jest w pierwszej kolejności oszacowanie dostępnej mocy łowczej. Pozwoli to odpowiedzieć 

na pytanie czy polska flota jest wystarczająca/za mała/za duża aby dostępne limity wyłowić. Dopiero 

na podstawie takiego porównania można podejmować decyzję o sposobie zarządzania polskim 

rybołówstwem. 

W toku dyskusji zwrócono także uwagę na zły stan polskiej floty. Dzielność statków uniemożliwia 

prowadzenie połowów w trudnych warunkach pogodowych. Zdaniem niektórych uczestników 

konieczne są działania zmieniające przepisy w sposób, który pozwoli na dotowanie modernizacji 

statków rybackich bez jednoczesnego zwiększania ich mocy łowczej.   

W toku dyskusji nad zagadnieniem wykorzystania kwot połowowych podjęto decyzję o stworzeniu 

grupy roboczej mającej na celu określenie mocy łowczej polskiej floty rybackiej.  

Propozycja Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

Podczas spotkania poruszono także kwestię przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji 

nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Wśród najważniejszych tematów 

wymagających dalszej dyskusji wymieniono: 

 Konieczność szerszej konsultacji nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

z przedstawicielami sektora; 

 Konieczność zintegrowania  programu z ogólnymi założeniami budżetowymi Unii Europejskiej 

na lata 2014 – 2020; 

 Konieczność włączenia sektora przetwórczego w działania finansowane w ramach Funduszu; 

 Konieczność przeformułowania niektórych sformułowań będących wynikiem błędów 

w tłumaczeniu z języka angielskiego na polski; 

 Zapisy dotyczące rybołówstwa przybrzeżnego: w obecnym kształcie propozycja zawiera 

informację, że należy dążyć do maksymalizacji znaczenia rybołówstwa przybrzeżnego, 

natomiast przepisy dają łatwiej wsparcie na odejście od zawodu rybaka a więc jest to raczej 

wspieranie minimalizacji funkcji rybackich a nie ich maksymalizacji;  

 Szereg zapisów wymaga doprecyzowania i uściślenia. Mówi się np. o działaniach na rzecz 

zbliżenia do konsumentów wykluczając jednocześnie finansowanie działań mających na celu 

budowę nowych miejsc sprzedaży ryb. 

 

Podjęto decyzję o organizacji odrębnego spotkania Okrągłego Stołu na temat propozycji nowego 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.  



Konsultacje społeczne w sprawie stworzenia  Krajowych Programów Ochrony dla  foki szarej 

i morświna – Mediatorzy.pl: 

Agata Gójska z firmy mediatorzy.pl przedstawiła aktualny 

stan prac nad projektami Krajowych Programów Ochrony 

dla foki szarej i morświna. Obecnie pracę nad 

programami realizowane są w ramach czterech grup 

roboczych w ramach których dyskutowane są 

zagadnienia: interakcje z rybołówstwem; zakłócenia, 

hałas, zanieczyszczenia; monitoring gatunków i badania 

naukowe; informacja i komunikacja społeczna.  

A. Gójska zwróciła uwagę na nad reprezentację wschodniego wybrzeża w konsultacjach i korzystając 

z możliwości zaprosiła wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli zachodniego 

wybrzeża, do włączenia się w proces tworzenia programów ochrony i aktywny udział w tworzeniu 

programów. Wszelkie informację na temat prac można znaleźć na stronie internetowej: 

http://baltyk.mediatorzy.pl.  

Statut Polskiego Bałtyckiego Okrągłego Stołu ds. Rybołówstwa – K . Stanuch: 

Krzysztof Stanuch zwrócił uwagę na zapisy Statutu umożliwiające Okrągłemu Stołowi zajmowanie 

stanowisk w określonych tematach na podstawie specjalnie opracowanego mechanizmu ważenia 

głosów. Zwrócił się do Tymczasowego Komitetu Sterującego o przestrzeganie tych zapisów 

i zezwolenie na zajmowanie przez Okrągły Stół oficjalnych stanowisk.  

Ewa Milewska stwierdziła, że dyskusja na temat statutu powinna odbywać się pomiędzy formalnymi 

członkami Okrągłego Stołu. Podjęto decyzję o kontynuacji tego tematu na kolejnym spotkaniu 

Okrągłego Stołu.  

http://baltyk.mediatorzy.pl/

