Opole, 23 lutego 2017

Szanowni Państwo,
W dniu 9 lutego br. na konferencji "Wiosna 2017 w akwakulturze" odbywającej się w Rytwianach,
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oficjalnie zakomunikowało, że cała alokacja
na Działanie "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe" (nowa nazwa rekompensat
wodnośrodowiskowych) - 92 mln € oraz działania dotyczącego wsparcia dla podmiotów
rozpoczynających działalność w zakresie akwakultury (10 mln €), zostanie przesunięta na potrzeby
Priorytetu 1 (rybołówstwo morskie). Jak twierdzi MGMiŻŚ zmiana podyktowana jest bardzo złą
sytuacją dorsza bałtyckiego.
Całkowita alokacja na Priorytet 2 - Akwakultura, wynosi 265 mln €, z czego planuje się przesunąć
ponad 100 mln €. Planowane przesunięcie nie było przedmiotem żadnych zapowiedzi ze strony
Ministerstwa. Zmiana nie była także konsultowana ani z Komitetem Monitorującym, ani
z przedstawicielami sektora rybackiego. Otrzymywane wielokrotnie komunikaty z MGMiŻŚ podczas
spotkań/konferencji, jednoznacznie informowały sektor rybacki o mającym wkrótce nastąpić
wdrożeniu Programu w pierwotnej wersji. Do tej pory nie zostało jednak opublikowane
rozporządzenie wdrażające Priorytet 2.
PO Rybactwo i Morze 2014-2020 będący kontynuacją wcześniej podjętych działań (PO RYBY 20072013) w zakresie wsparcia różnorodnych form rybołówstwa i akwakultury, zakładał podając
do publicznej wiadomości, alokację środków na poszczególne rodzaje działań (w tym wsparcie
Akwakultury świadczącej usługi środowiskowe). Wsparcie w ramach działania „Akwakultura
świadczącej usługi środowiskowe” dotyczyło rekompensat uwzględniających poniesione koszty lub
utracone dochody, w związku z prowadzeniem działalności na obiektach stawowych na obszarach
chronionych i cennych przyrodniczo, w tym NATURA 2000.
Proponowane wcześniej przez Ministerstwo rozwiązania były spójne z dokumentami Unii
Europejskiej, z której implementowano zasady i prawa wytyczające kierunki rozwoju akwakultury
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z 15 maja 2014 – Rozdział I,
Artykuł 6 „Priorytety Unii”).
Skutki przesunięcia środków będą bardzo szkodliwe zarówno gospodarczo, jak i w wymiarze
ekologicznym.
Stawy karpiowe to często jedyna ostoja przyrody na danym terenie, objęta w wielu miejscach w kraju
obszarem ochronnym Natura 2000, a utrzymywana jedynie pracą rybaków. Hodowle karpi
prowadzone są na ziemiach polskich od około 800 lat według tradycyjnej technologii, łącząc walory
produkcyjne i pro środowiskowe. Zaniechanie prac rybaków na rzecz środowiska, w sytuacji braku
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„rekompensat” doprowadzi do jednoczesnego dramatycznego załamania wielu hodowli w kraju, jak
i pogorszenia stanu środowiska naturalnego z żyjącymi tam dziś prawnie chronionymi gatunkami
roślin i zwierząt. Obecnie na terenie Polski istnieje ok. 1200 gospodarstw rybackich zatrudniających
ok. 7000 osób.
Przesunięcie środków pomiędzy priorytetami Programu Operacyjnego wymaga zmiany Programu,
co w konsekwencji pociąga za sobą konieczność zmian zapisów Umowy Partnerstwa. Dokonanie
takich zmian jest procesem trudnym i długotrwałym, a na zmiany zgodę wyrazić musi Komisja
Europejska. Oznacza to, że obecnie przesunięcie nie jest przesądzone, natomiast na pewno na długie
miesiące wstrzyma wdrożenie działań, z których mają być zabrane środki finansowe.
Skala przesunięć środków i tryb w jaki zostało to przeprowadzone budzi nasz głęboki niepokój.
W imieniu hodowców ryb z województwa opolskiego, zwracamy się z prośbą o podjęcie wszelkich
możliwych działań wspierających obszar akwakultury zrównoważonej środowiskowo.

Z poważaniem
Jakub Roszuk
Prezes RLGD „Opolszczyzna”
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