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Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone w dniu 13 stycznia 2021 r. na 20. posiedzeniu Senatu 

(BPS/043-20-798/21), przez senatora Adama Szejnfelda w sprawie wieloletniego planu w odniesieniu 

do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, 

niniejszym przedstawiam stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. 

ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz 

połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 

i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 przyjęte zostało w ramach konsensusu 

politycznego osiągniętego przez Komisję Europejską, Państwa członkowie i Parlament Europejski.

Rozporządzenie ma przyczyniać się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa, o których 

mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013, a w szczególności poprzez stosowanie ostrożnościowego 

podejścia do zarządzania rybołówstwem oraz zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów 

morskich doprowadziła do odtworzenia i utrzymania populacji poławianych gatunków powyżej 

poziomów, które mogą zapewnić MSY (maksymalny podtrzymywalny połów). 

Celem planu jest również przyczynienie się do wyeliminowania odrzutów poprzez unikanie 

i ograniczanie niezamierzonych połowów oraz do wdrożenia obowiązku wyładunku w odniesieniu do 

stad objętych limitami połowowymi i do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie.



W tezach do planu wskazano, że między stadami dorsza i stadami pelagicznymi istnieją silne 

interakcje biologiczne, liczebność stada dorsza może wpływać na liczebność stad śledzia 

i szprota oraz odwrotnie. Plan wieloletni nie uwzględnia jednak przepisów dotyczących interakcji 

pomiędzy poszczególnymi gatunkami ryb nim objętym.  Odnosi się bowiem do docelowych wartości 

śmiertelności połowowej, które muszą zostać osiągnięte tak szybko, jak to możliwe, w sposób 

progresywny i stopniowy, do 2020 r. w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota. W oparciu o plan 

występuje się do Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) o ustalenie przedziałów FMSY.

Cele wieloletniego planu zostały częściowo spełnione. Podejście ostrożnościowe pozwoliło na 

ustalenie wysokości kwot połowowych, dla większości stad, powyżej poziomów, które mogą 

zapewnić maksymalny podtrzymywalny połów.

Cel planu polegający na wdrożeniu obowiązku wyładunku i stopniowym eliminowanie odrzutów 

poprzez unikanie i ograniczanie niezamierzonych połowów, zgodnie z oceną Komisji Europejskiej, nie 

został w pełni osiągnięty na całym obszarze Morza Bałtyckiego. Od czasu wejścia w życie obowiązku 

wyładunku. rzeczywiste poziomy odrzutów były stabilne, tym niemniej nadal miały miejsce. Problem 

odrzutów musi jednak zostać rozwiązany w ramach unijnego systemu kontroli rybołówstwa, a nie 

wieloletniego planu.

Jednym z celów planu jest również przyczynianie się do osiągnięcia celów Wspólnej Polityki 

Rybołówstwa, wśród których istotnym elementem jest przyczynie się do odpowiedniego poziomu 

życia osób zależnych od działalności połowowej, z uwzględnieniem przybrzeżnego rybołówstwa 

i aspektów społeczno-ekonomicznych.

Mając na uwadze, że plan wieloletni ma bardzo techniczny charakter i pozwala na ograniczoną 

elastyczność przy podejmowaniu decyzji o wysokości kwot połowowych poszczególnych gatunków 

organizmów morskich, aspekty społeczno-ekonomiczne, w ocenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, nie są uwzględniane w odpowiedni sposób. Polska, podczas negocjacji dotyczących wysokości 

kwot połowowych, wielokrotnie zwracała uwagę na konieczność szerszego uwzględnienia aspektów 

społeczno-ekonomicznych. Wysokości kwot połowowych na 2021 rok, szczególnie kwoty połowowej 

dorsza stada wschodniego, która została przeznaczona wyłącznie na przyłów, jednoznacznie wskazują 

jednak, że aspekt społeczno-ekonomiczny nie jest uwzględniany na równi z innymi celami planu. 

Kwota połowowa dorsza stada wschodniego w wysokości 595 ton dla całej Unii Europejskiej 

i 159 ton dla Polski, ogranicza możliwość połowów innych gatunków ryb, w których może wystąpić 

przyłów dorsza.  

Konieczność ochrony stada dorsza wschodniego, które w skutek zwiększonej śmiertelności naturalnej 

znajduje się w bardzo złej kondycji, przy uwzględnieniu konsekwencji społeczno-ekonomicznych, jest 

jednym z priorytetowych celów Polski. Ograniczanie kwoty połowowej, przeznaczonej na przyłów, 



przedmiotowego gatunku powoduje jednak niekorzystne konsekwencje społeczno-ekonomiczne dla 

polskiego rybołówstwa. Uznać należy, że plan wieloletni w zakresie osiągnięcia celów wskazanych w 

art. 2 rozporządzenia 1380/2013 nie został w pełni zrealizowany.

Wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego jest użytecznym narzędziem w odniesieniu do ustalania 

uprawnień do połowów na poziomach mających zapewnić MSY. W ocenie Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi pomija jednak niezwykle istotny aspekt społeczno-ekonomiczny przy ustalaniu 

wysokości kwot połowowych, powodując, że jego ramy muszą zostać wzięte pod uwagę przez 

Komisję Europejską podczas prac nad projektem wniosku dotyczącego kwot połowowych i przez 

Radę UE podczas negocjacji.

Mając na uwadze spadki kwot połowowych większości gatunków organizmów morskich poławianych 

w Morzu Bałtyckim w ostatnich latach, oraz przeznaczenie kwoty połowowej dorsza stada 

wschodniego wyłącznie na przyłów, sytuacja gospodarcza, zawodowa i finansowa podmiotów 

prowadzących połowy uległa pogorszeniu.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada jednak informacji o przychodach podmiotów 

wykonujących rybołówstwo komercyjne, nie jest więc możliwe określenie jakiej wysokości redukcja 

przychodów będzie miała miejsce i czy nastąpi. 

Redukcja wysokości kwot połowowych oraz przeznaczenie kwoty połowowej dorsza stada 

wschodniego wyłącznie na przyłów spowodowała, że już w 2019 r. dokonane zostały odpowiednie 

zmiany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lutego 

2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot 

połowowych (Dz. U. poz. 370 z późn. zm.), które były niezbędna w celu zminimalizowania 

niekorzystnych skutków obniżenia kwot połowowych dla statków z poszczególnych przedziałów 

długości w sytuacji znaczącego spadku ogólnych kwot połowowych i zapewnienia możliwości 

prowadzenia działalności połowowej armatorom, którzy w wyniku wprowadzenia zakazu 

ukierunkowanych połowów dorsza stada wschodniego byliby pozbawieni możliwości dalszego, 

ekonomicznie uzasadnionego wykonywania rybołówstwa morskiego.

Dodatkowo w 2020 r. w ramach działania tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji 

w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie 



Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1493 z późn. zm.) armatorom, statków 

rybackich była przyznawana pomoc finansowa. Na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 200 mln 

zł. 

                                                                                   Z poważaniem,

                                                                                   z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

                                                                                     Ryszard Bartosik

                                                                                    Sekretarz Stanu
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