
Oświadczenie złożone 

przez senatora Sławomira Rybickiego 

na 38. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 marca 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka 

Kowalczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Trwają negocjacje rządu RP z Komisją Europejską w sprawie rekompensat za obecny oraz przyszłe zaka-

zy połowów ryb. Branża rybacka od lat postuluje o realne wsparcie i wypłaty wymiernych środków finanso-

wych za przestoje rybaków związane z zakazem połowu ryb. W opinii rybaków, branżowych ekspertów 

i nadmorskich samorządów dotychczasowe działania w związku z obecnym oraz planowanym zakazem po-

łowów różnych gatunków ryb na Bałtyku są niewystarczające. Nie ma wypracowanych współmiernych re-

kompensat finansowych za poniesione przez rybaków straty. Opóźniają się również prace nad nowym pro-

gramem operacyjnym na lata 2021–2027, w ramach którego istniałaby możliwość sfinansowania pomocy dla 

rybaków, np. z tytułu obowiązującego zakazu połowu dorsza czy śledzia. Ta trudna sytuacja dotyczy m.in. 

rybaków łodziowych, którzy są zagrożeni utratą podstawowego źródła dochodu, a nawet całkowitą likwidacją 

prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. 

W związku z powyższym proszę o następujące informacje. 

1. Na jakim etapie są negocjacje rządu RP z Komisją Europejską w sprawie rekompensat za obecny oraz 

przyszłe zakazy połowów? Kiedy planowane jest zakończenie negocjacji? 

2. Jakie jest stanowisko ministerstwa w przedmiotowych negocjacjach? 

3. Czy ministerstwo popiera postulaty branży rybackiej? Jeśli tak, to czy w całości lub w jakim zakresie? 

Jeśli nie, to z jakich powodów? 

4. Jakie dotychczas podjęto działania mające na celu wsparcie i pomoc dla rybaków związanych z rybo-

łówstwem przybrzeżnym? W jakiej wysokości udzielono bezpośredniego wsparcia finansowego rybakom? 

5. Jakie działania są planowane w zakresie wsparcia i pomocy dla rybaków związanych z rybołówstwem 

przybrzeżnym, w tym wsparcia finansowego? Czy zabezpieczone są środki finansowe? Jeśli tak, to w jakiej 

wysokości? Jeśli nie, to z jakich powodów? 

6. Czy ministerstwo popiera zawiązanie ogólnopolskiej koalicji na rzecz rybołówstwa morskiego? Jeśli 

nie, to z jakich powodów? 

7. Czy podjęto inne działania o charakterze wspierającym? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, to z jakich powo-

dów? 

8. Kiedy ustalona zostanie wysokość finansowych rekompensat dla rybaków? 

9. Kiedy przyjęty zostanie harmonogram wypłat rekompensat dla rybaków? 

10. Czy aktualnie rybacy mogą się ubiegać o pomoc i wsparcie, w tym finansowe? Jeśli tak, to jakie 

i w jakiej procedurze? Jeśli nie, to z jakich powodów? 

Z poważaniem 

Sławomir Rybicki 
 


