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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

W imieniu zarządu i członków Stowarzyszenia Importerów Ryb zwracam się do Pana Premiera z wnio-

skiem o doprowadzenie do wyrównania szans importerów ryb, produktów rybołówstwa i akwakultury nale-

żących do grupy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie skorzystania z rządowego wsparcia 

w ramach programu tarczy antykryzysowej. Chodzi o to, by wsparcie dla tego sektora było na takim samym 

poziomie, jaki został przygotowany dla innych podmiotów, tj. o zniesienie niesprawiedliwego i niczym nieu-

zasadnionego w ocenie zarządu i członków SIR ograniczenia tego wsparcia do kwoty 120 tysięcy euro. 

Przedsiębiorstwa handlowe zajmujące się importem i dystrybucją produktów rybołówstwa i akwakultury 

pokrywają blisko 95% zapotrzebowania polskiego rynku na te produkty, w tym dostarczają ponad 85% (po 

odliczeniu dostaw krajowych) z prawie miliona ton rybnego surowca przetwarzanego rocznie przez polski 

przemysł przetwórstwa rybnego. Podmioty te utrzymują kilkanaście tysięcy miejsc pracy. W związku z pan-

demią koronawirusa znalazły się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej z powodu drastycznego spadku 

sprzedaży, szacowanego na poziomie 60–95% w relacji kwiecień 2020 r. do marca 2020 r. W perspektywie 

kilku najbliższych miesięcy nie widać szans na znaczącą poprawę tej sytuacji. 

Zarząd i członkowie SIR nie mogą pogodzić się z nieuzasadnionym nałożeniem na tę grupę MŚP górnego 

limitu wsparcia w wysokości 120 tysięcy euro tylko z tego powodu, że w ramach swojej działalności gospo-

darczej branża ta wprowadza do obrotu surowce i produkty, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków 

produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) 

nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000. 

Nie może zatem dziwić fakt, że importerzy ryb zadają sobie pytanie, dlaczego ich działalność gospodarcza 

jest traktowana przez polski rząd inaczej niż działalność importerów np. tekstyliów czy sprzętu AGD, których 

limit wynoszący 120 tysięcy euro nie dotyczy. 

Wobec powyższych argumentów zwracam się do Pana Premiera o zrozumienie sytuacji importerów ryb 

i poczynienie kroków mających na celu zrównanie ich szans z szansami innych podmiotów w staraniach 

o wsparcie w ramach programu tarczy antykryzysowej. 

Z poważaniem 

Wojciech Ziemniak 

 
 


