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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku, 

działając na podstawie art. 49 ust. 5 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 

listopada 1990r. - Regulaminu Senatu (t. j. M. P. z 2018r. poz. 846), w związku ze złożonym przez 

Pana Senatora Sławomira Rybickiego na 27. posiedzeniu Senatu RP w dniu 23 lipca 2021r. 

oświadczeniem,  uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Pan Senator w złożonym oświadczeniu odwołał się do podpisanego w styczniu 2020r. przez 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ze Sztabem Kryzysowym Rybołówstwa 

Rekreacyjnego porozumienia dotyczącego wypłaty zadośćuczynienia armatorom rybołówstwa 

rekreacyjnego, które miały pokryć straty w związku z wprowadzonymi zakazami połowów dorsza. 

Wskazał, że zakazy te w wielu przypadkach skutkują całkowitym zaprzestaniem prowadzenia 

działalności połowowej. Od podpisania porozumienia minął ponad rok, a jego ustalenia do tej pory nie 

zostały zrealizowane. Jak publicznie informuje Sztab Kryzysowy Rybołówstwa Rekreacyjnego, tylko 

ok. 60% armatorów otrzymało wyłącznie drobne kwoty na przetrwanie roku. Ponadto rząd nie podjął 

żadnych innych działań wspierających rybaków w tym zakresie. Niestety przedstawiciele rządu 

i poszczególnych ministerstw unikają podjęcia dialogu z armatorami. W związku z tym Pan Senator 

poprosił o następujące informacje:

1) Z jakich powodów złożone armatorom obietnice oraz podpisane porozumienie nie są 

realizowane?

2) Jakie dotychczas podjęto aktywności mające na celu realizację porozumienia?

3) Czy podjęty zostanie dialog z przedstawicielami rybołówstwa rekreacyjnego? Jeśli tak, to 

kiedy? Jeśli nie, to z jakich powodów?

4) Jakie środki finansowe dotychczas wypłacono na wsparcie armatorów?

5) Z jakich powodów wsparciem nie objęto wszystkich armatorów?



6) Czy podjęto inne działania o charakterze wspierającym? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, to z 

jakich powodów?

7) Czy przygotowany jest plan wsparcia dla armatorów? Jeśli tak, to jaki? Jeśli nie, to z jakich 

powodów?

8) Czy w budżecie zabezpieczone są środki finansowe na wypłatę zadośćuczynień? Jeśli tak, to 

w jakiej wysokości? Jeśli nie, to z jakich powodów?

9) Czy przyjęty jest harmonogram wypłat zadośćuczynienia? Jeśli tak, to jaki? Jeśli nie, to z 

jakich powodów?

By móc ustosunkować się do złożonego przez Pana Senatora oświadczenia należy przede 

wszystkim wyjaśnić, że podmioty tworzące Sztab Kryzysowy Rybołówstwa Rekreacyjnego nie są 

rybakami, a więc podmiotami z sektora rybołówstwa i akwakultury, a w konsekwencji należącymi do 

działu administracji rządowej rybołówstwo - część 62 budżetu państwa, którym to działem od dnia 

2 listopada 2020r., na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 

2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1928), kieruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rybakami są podmioty 

zawodowo trudniące się połowem ryb, a więc podmioty wykonujące rybołówstwo komercyjne. 

Armatorzy lub właściciele jachtów komercyjnych, z których wykonywane są połowy 

rekreacyjne są organizatorami rejsów wędkarskich - przewoźnikami organizującymi przewozy 

pasażerskie, a przez to podmiotami sektora transportu morskiego, który jest częścią działu 

administracji rządowej – gospodarka morska (część 21 budżetu państwa). Podmioty te prowadzą 

działalność gospodarczą, sklasyfikowaną w PKD kodem 5010.Z – Transport morski i przybrzeżny 

pasażerski, co również potwierdza, że są podmiotami sektora transportu morskiego pasażerskiego. 

Podmioty te nie utrzymują się z połowu dorsza, lecz z transportu pasażerskiego swoich klientów, a 

oferowany klientom cel rejsów „na dorsza” nie czyni tych podmiotów przynależnymi do sektora 

rybołówstwa. Wskazane podmioty nie poławiają ryb, nawet rekreacyjnie. Czynią to wyłącznie ich 

klienci.

Porozumienie, o którym wspomina Pan Senator, zostało podpisane w dniu 16 stycznia 2020r. 

pomiędzy Sztabem Kryzysowym Rybołówstwa Rekreacyjnego a Ministrem Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej, który kierował działami administracji rządowej gospodarka morska 

i rybołówstwo.  Jak wynika z preambuły tego porozumienia: „W celu rozwiązanie trudnej sytuacji 

sektora rybołówstwa rekreacyjnego w związku z wprowadzeniem ograniczeń połowu dorsza na Morzu 

Bałtyckim od dnia 1 stycznia 2020 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podejmie 

międzyresortowe uzgodnienia z Ministrem Klimatu w sprawie uzyskania pomocy finansowej 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla armatorów statków 

rybołówstwa rekreacyjnego.” 



Ostatecznie wypłata pomocy finansowej dla tych podmiotów nastąpiła poprzez udzielenie 

pomocy publicznej, w formule de minimis, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie szczegółowych 

warunków wsparcia finansowego właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których są 

prowadzone połowy rekreacyjne (Dz. U. z 2020r. poz. 1167). Pomoc ta miała również na celu 

złagodzenie społeczno – gospodarczych skutków związanych z zakazem połowu dorsza, bowiem była 

skierowana do armatorów jachtów komercyjnych, z których wykonywane są połowy rekreacyjne 

dorsza. Udzielona na podstawie tego rozporządzenia pomoc finansowa była pomocą udzielaną z części 

21 budżetu państwa – gospodarka morska, a organem właściwym do jej udzielania był minister 

właściwy do spraw gospodarki morskiej – ówcześnie Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej, a obecnie Minister Infrastruktury. Jak wynika z § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia, wsparcie 

udzielane na jego podstawie stanowiło pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z przepisami  

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 

108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, co również potwierdza, że 

nie była to pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, a więc udzielana podmiotom 

należącym do sektora rybołówstwa (rybakom). Pomoc de minimis dla tego sektora może być bowiem 

udzielana wyłącznie na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 

czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

W związku z powyższym, mając na uwadze przedstawione wyjaśnienia oraz stawiane przez 

Pana Senatora pytania, organem właściwym do udzielenia wyjaśnień w zakresie: danych o udzielonej 

już pomocy, powodów nieobjęcia pomocą wszystkich armatorów, planowanego wsparcia dla tych 

podmiotów, a  także zabezpieczenia środków w budżecie na ten cel będzie Minister Infrastruktury, 

który kieruje działem administracji rządowej gospodarka morska, do którego to działu należą 

armatorzy jachtów komercyjnych, z których wykonywane są połowy rekreacyjne.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Anna Gembicka
Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/


		2021-08-18T09:05:37+0000
	Anna Gembicka; MRiRW




