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rybackiej na obszarach zależnych od rybactwa”
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  9:30 - 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 - 10:15
Oficjalne otwarcie Konferencji
Krzysztof Szymura – Prezes Zarządu Stowarzyszania LGR „Żabi Kraj”

I Panel tematyczny

10:15 - 10:30
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Współpraca między Stowarzyszeniami 
LGR, jako instrument działań na rzecz 

rozwoju obszarów zależnych od rybactwa
Barbara Byrska

Stowarzyszenie LGR „Żabi Kraj”

1. Wstęp

Oś 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) przewiduje wsparcie dla współpracy międzyregio-
nalnej i ponadnarodowej pomiędzy obszarami rybackimi. Ten komponent Osi 4 ma zachęcić Lokalne 
Grupy Rybackie (LGR, zwane także FLAG) do dzielenia się pomysłami i doświadczeniami oraz do 
udziału we wspólnie realizowanych projektach i inicjatywach, przyczyniających się do zrównoważone-
go rozwoju obszarów rybackich. Przewodnik FARNET ma pomóc LGR i Instytucjom Zarządzającym 
we wdrażaniu tego komponentu Osi 4. W szczególności, stanowi próbę wyjaśnienia, jak rozumiemy 
współpracę w kontekście Osi 4, jakie są potencjalne korzyści dla LGR i ich obszarów oraz, jak można 
zorganizować wsparcie dla tej współpracy na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

2. Czym jest – a czym nie jest – współpraca?

Współpracę rozumie się zwykle jako sytuację, kiedy dwie lub więcej strony działają razem dla osią-
gnięcia wspólnych celów. Jest to w pewnym sensie przeciwieństwem pojęcia konkurencji, kiedy dwie 
lub więcej strony działają przeciw sobie i każda pragnie osiągnąć swoje cele kosztem pozostałych. 
Jednak elementy współpracy i konkurencji mogą współistnieć na różnych poziomach – na przykład 
w konkurujących ze sobą drużynach sportowych członkowie jednego zespołu współpracują między sobą, 
a jednocześnie zbiorowo konkurują z innymi zespołami. Lokalne partnerstwo także jest pewną formą 
współdziałania między podmiotami danego obszaru, które – po nawiązaniu współpracy wewnętrznej 
– muszą rozstrzygnąć o swojej relacji do podmiotów z innych obszarów, w tym o zawarciu szerszego 
przymierza, pozwalającego współpracować z innymi w kwestiach ważnych dla wszystkich partnerów.

Oczywiście obszary rybackie i ich społeczności również konkurują między sobą na różnych po-
lach (na przykład o turystów, a w przypadku lokalnych grup z tego samego kraju konkurencja może 
dotyczyć środków Osi 4, o które grupy się ubiegają). Konfliktów tego typu nie należy „zamiatać pod 
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dywan”, bo mogą stać się wówczas ukrytą przeszkodą we wspólnym działaniu obszarów rybackich 
wobec stojących przed nimi szans lub zagrożeń. Jasne postawienie kwestii istniejących różnic jest 
często pierwszym krokiem do podjęcia działań w licznych kwestiach, które łączą obszary rybackie 
i w których mogą one ze sobą współpracować.

Współpraca była zawsze jednym z kluczowych pojęć Unii Europejskiej. W pewnym sensie sama Unia 
jest oparta na wartości dodanej wynikającej ze współpracy krajów członkowskich w różnych formach 
i na różnych polach. Jednak tę wartość dodaną często trudno jest wyrazić w mierzalnych i namacal-
nych rezultatach, co powoduje, że zarówno politycy jak i audytorzy podchodzą do niej sceptycznie. 
Boją się zwykle, że współpraca prowadzi do kosztownych wyjazdów o charakterze „turystycznym” 
albo „gadżetów”, przynosząc niewiele autentycznych korzyści lokalnym społecznościom, z wyjątkiem 
osób bezpośrednio w nią zaangażowanym. Jasne jest, że nie o taką współpracę nam chodzi.

Autentyczna troska o to, żeby nie wydawać pieniędzy na rzeczy nieprzydatne, oraz żeby zapewnić 
maksymalną korzyść z projektów współpracy zarówno na poziomie lokalnym, jak i w szerszej polity-
ce, leżała u podstaw różnego rodzaju przydatnych wytycznych i rekomendacji jak powinna wyglądać 
współpraca. Niestety jednak często zastosowane lekarstwo okazało się gorsze od choroby, bo spo-
wodowało biurokratyczne ograniczenia współpracy i zmusiło partnerów do wykazywania fikcyjnych 
„produktów” wspólnego działania, co w znacznym stopniu ograniczyło pożytki ze współpracy dla lokal-
nych społeczności. Rekomendacje dotyczące współpracy w ramach Osi 4 EFR biorą te doświadczenia 
pod uwagę i stanowią próbę pomocy w stworzeniu przejrzystych procedur, które będą zarazem dość 
elastyczne, aby pozwolić obszarom rybackim wykorzystać pełne możliwości współpracy aby zmierzyć 
się z aktualnymi wyzwaniami.

3. Dlaczego obszary rybackie powinny współpracować?

Obszary rybackie w całej UE stoją przed podobnego typu wyzwaniami: potrzebą zachowania 
zasobów ryb w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem; potrzebą zapewnienia rozwoju gospodarcze-
go i nowych miejsc pracy; oraz potrzebą lepszego włączenia sektora rybackiego w proces rozwoju 
lokalnego i regionalnego.

Podejście terytorialne stosowane w Osi 4 stanowi możliwość dla zainteresowanych podmiotów 
w różnych obszarach, aby wypracowali i wdrożyli własne odpowiedzi na te wyzwania. Jedną z głównych 
zalet tego podejścia jest to, że pozwala ono lepiej zmobilizować mieszkańców oraz lokalne zasoby, 
wyzwalając w ten sposób potencjał nowych pomysłów, innowacji i eksperymentów, które wzbogacają 
proces rozwoju lokalnego.

Współpraca stanowi okazję dla obszarów rybackich do dzielenia się swoimi pomysłami i doświadcze-
niami, zwłaszcza tymi, które okazały się skuteczne, pozwalając w ten sposób na wzajemne inspirowanie 
się oraz transfer dobrych praktyk. W niektórych przypadkach taka wymiana może także prowadzić 
do wypracowania wspólnych konkretnych projektów, opartych na efekcie synergii i uzupełniania się.

Obszary rybackie mogą zatem skorzystać na współpracy na różne sposoby, m.in.:
1. współpraca może być źródłem nowych pomysłów i metod, przyczyniających się do lepszego 

wdrażania niektórych elementów lokalnej strategii rozwoju;



6 7

R
EG

IO

NALNE DNI RYBACTW
A

w Skoczowie

2. może także dać okazję do poszerzenia już istniejących projektów lub stworzenia nowych przez 
połączenie umiejętności i zasobów, lub też poprzez otwarcie nowych rynków i możliwości roz-
wojowych.

Mniej „namacalne” korzyści obejmują także większe zaangażowanie, będące często wynikiem tego, 
że osoby i społeczności zdają sobie sprawę, że stojące przed nimi wyzwania dotyczą także innych 
podobnych grup. Współpraca prowadzi także do wzmocnienia poczucia tożsamości europejskiej.

Ponieważ podejście terytorialne stosowane w Osi 4 jest rzeczą nową dla wielu podmiotów lokalnych 
oraz Instytucji Zarządzających (IZ), współpraca jest ważnym instrumentem pozwalającym na naby-
wanie umiejętności i wzmacnianie poczucia wspólnoty celów. W niektórych regionach UE tworzenie 
LGR trwa dłużej niż początkowo zakładano, toteż potrzeby w zakresie budowania umiejętności na 
wszystkich poziomach są ogromne. W innych obszarach grupy i Instytucje Zarządzające zebrały już 
dostatecznie dużo doświadczeń – lub też oparły się o istniejące umiejętności i zasoby (powstałe np. 
w programie Leader). Wymiana między grupami na różnych poziomach zaawansowania może być 
korzystna dla wszystkich stron.

Paradoksalnie ten fakt „nowości” i braku doświadczenia we współpracy terytorialnej stwarza nowe 
i ważne możliwości. Jak zobaczymy poniżej, rozporządzenia unijne dotyczące EFR są względnie 
otwarte, jeśli chodzi o charakter współpracy między obszarami rybackimi, a w większości IZ pro-
cedury w tym zakresie pozostawiają jeszcze duże pole manewru. W tym przypadku możliwe jest 
wyciągnięcie wniosków z wcześniejszych doświadczeń i przygotowanie rekomendacji i wytycznych 
na temat współpracy w taki sposób, żeby mogła się ona stać ważnym instrumentem odpowiedzi na 
wyżej wymienione wyzwania.

4. Zakres współpracy w ramach Osi 4

Żyjemy w społeczeństwie opartym na wiedzy, gdzie jednym z głównych źródeł wartości dodanej 
jest identyfikowanie odpowiednich elementów informacji oraz jej przekształcanie w formy dające się 
zastosować w różnych sytuacjach. Wynika z tego, że jedną z głównych wartości wytwarzanych przez 
współpracę między obszarami rybackimi będą takie niematerialne aspekty jak transfer wiedzy, a nie 
namacalne „produkty” wynikające z tej współpracy.

Szczególnie na wczesnym etapie rozwoju grup jest sprawą kluczową, aby dzięki współpracy FLAG 
mogły znaleźć odpowiednie dla siebie metody i narzędzia spośród dostępnych doświadczeń euro-
pejskich, oraz by mogły je przystosować do potrzeb konkretnego obszaru działania LGR. O ile nie 
zapewnimy aktywnego wsparcia dla takiego podejścia, ryzykujemy marnowanie czasu i pieniędzy na 
działania izolowane, polegające na „wyważaniu otwartych drzwi”.

Vademecum dla Europejskiego Funduszu Rybackiego zawiera (wynikającą z wcześniejszych 
doświadczeń programu Leader) rekomendację, aby współpraca obejmowała realizację „wspólnych 
projektów”, a nie polegała wyłącznie na wymianie doświadczeń. W kontekście Osi 4 należy wyjaśnić, 
że „wspólne projekty” mogą oznaczać szeroką gamę różnych działań o charakterze niematerialnym, 
realizowanych na różnych etapach cyklu projektowego. Mogą one obejmować m.in.:
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- ustrukturyzowany transfer wiedzy z jednego obszaru rybackiego do drugiego oraz dostosowanie 
tej wiedzy do warunków nowego obszaru;

- wspólne działania badawczo-wdrożeniowe;
- wspólne projektowanie – może dotyczyć to aplikacji informatycznych, materiałów promocyjnych 

lub produktów i usług wytwarzanych lokalnie;
- wypracowywanie norm i standardów, które można wykorzystać bądź to jako znaki towarowe, 

bądź jako propozycje rozwiązań prawnych i regulacyjnych na poziomie krajowym lub unijnym; 
oraz
- wspólna promocja i marketing produktów wytwarzanych przez partnerów lub ich zasobów (np. 

wydarzeń kulturalnych, kampanii adresowanych do szerszej publiczności itp.).
Dla obszarów rybackich znacznie trudniejsza, choć nie niemożliwa, jest współpraca w zakresie 

wspólnych konkretnych produktów – na przykład dzielenie się rolami w ramach łańcucha produkcji 
i dystrybucji. Ten rodzaj współpracy jest zwykle łatwiejszy w przypadkach, kiedy partnerzy są w jakiś 
sposób połączeni fizycznie lub geograficznie (np. ścieżki wzdłuż określonego odcinka wybrzeża, 
wspólna rzeka, łańcuch górski, lub też obszar znany z określonego produktu).

5. Beneficjenci i uczestnicy projektów współpracy

Rozporządzenie EFT stwierdza, że wsparcie dla zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich 
może obejmować „promowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy poszcze-
gólnymi grupami w obszarach zależnych głównie od rybactwa, przede wszystkim w drodze tworzenia 
sieci i rozpowszechniania wzorców postępowania” (Artykuł 44 ust. 1).

Jasne jest zatem, że – choć głównymi uczestnikami współpracy mogą okazać się podmioty lokalne, 
takie jak np. organizacje rybackie, przedsiębiorcy czy organizacje pozarządowe, to jednak formalnymi 
beneficjentami i partnerami we współpracy muszą być Lokalne Grupy Rybackie. To LGR/FLAG muszą 
podjąć decyzję o realizacji projektu współpracy oraz o tym, kto będzie w nim uczestniczył.

Rozporządzenie EFR (Artykuł 43 ustęp 3 i 4) stwierdza tylko, że obszary rybackie muszą mieć 
ograniczoną wielkość i co do zasady mniejsze niż NUTS 3. Obszary takie powinny przede wszystkim 
charakteryzować się małą gęstością zaludnienia, zmniejszającym się znaczeniem rybołówstwa lub 
małymi społecznościami rybackimi. Powinny także być dostatecznie spójne pod względem geogra-
ficznym, społecznym i gospodarczym.

Z Rozporządzenia wynika zatem, że w ramach Osi 4 można wspierać współpracę między grupami 
działającymi w tego typu obszarach. Jednakże tam, gdzie może to przynieść korzyści, LGR uczestni-
czące w Osi 4 mogą również współpracować ze zbliżonymi grupami (opartymi na modelu Leadera3) 
w tych obszarach zależnych od rybactwa, które spełniają wyżej opisane wymogi Rozporządzenia, 
chociaż nie zostały wybrane do realizacji Osi 4. W takich przypadkach Oś 4 może jednak finansować 
tylko działania odpowiadające grupom i obszarom faktycznie uczestniczącym w Osi 4.
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6. Partnerzy w projektach współpracy

Jednym z najważniejszych wniosków z dotychczasowych doświadczeń jest to, że partnerzy nie 
muszą mieć tych samych celów (choć ich cele powinny się uzupełniać) ani tego samego poziomu 
wiedzy i doświadczenia. Głównym czynnikiem powodzenia jest to, aby jasno określić, co wnosi każ-
dy z partnerów i jakie odnosi korzyści, a także jakim dysponuje doświadczeniem i innymi zasobami. 
Podział ról w ramach projektu współpracy musi odzwierciedlać sytuację partnerów. Możliwe tu będą 
następujące typy relacji między partnerami:

- wzajemny transfer między wszystkimi partnerami,
- jeden lub więcej partner dysponujący większym doświadczeniem, pełniący rolę mentora i źródła 

transferowanej wiedzy dla pozostałych partnerów,
- wszyscy partnerzy wspólnie pomagają sobie zidentyfikować potrzeby, których zaspokojenia po-

szukują poza partnerstwem. Na przykład projekt współpracy może polegać na wspólnym przed-
sięwzięciu badawczym lub szkoleniowym z udziałem uczelni wyższej lub instytucji szkoleniowej.

7. Współpraca międzyregionalna i ponadnarodowa

Rozporządzenie EFR przewiduje możliwość zarówno współpracy międzyregionalnej, między gru-
pami w obrębie jednego kraju członkowskiego, jak i ponadnarodowej, między grupami z dwóch lub 
więcej krajów.

Pojęcie współpracy międzyregionalnej wprowadzono po raz pierwszy w programie Leader+, aby 
uchronić grupy przed podejmowaniem mało realistycznych „przeskoków” z poziomu lokalnego od razu do 
współpracy z partnerami odległymi o tysiące kilometrów, zanim wcześniej nie spróbują sprawdzić jakie 
pożytki płyną ze współpracy z podmiotami bliższymi, pochodzącymi z tego samego regionu lub kraju.

Większa bliskość fizyczna i kulturowa między grupami zaangażowanymi we współpracę międzyre-
gionalną otwiera szersze możliwości tworzenia wartości dodanej na podstawie wspólnych zasobów 
naturalnych i kulturowych, takich jak łańcuchy górskie, rzeki, odcinki wybrzeża, produkty kulturowe itp. 
Istnieją liczne przykłady zrealizowanych z powodzeniem projektów obejmujących tworzenie ścieżek 
i tras, centrów interpretacji dziedzictwa, wydarzeń i działań o charakterze promocyjnym. Grupom 
działającym w ramach Osi 4 zalecalibyśmy w pierwszej kolejności podjęcie próby współpracy mię-
dzyregionalnej, a następnie – na bazie zdobytych doświadczeń – poszukiwanie wartości dodanej we 
współpracy międzynarodowej.

Współpraca międzyregionalna stanowi także okazję dla Instytucji Zarządzających (krajowych lub 
regionalnych), aby zidentyfikować pewne walory strategiczne (np. parki przyrodnicze, nadmorskie ob-
szary chronione, jeziora itp.) lub tematy, wokół których IZ zachęcałyby grupy do budowania projektów 
współpracy. W regionach takich jak np. Aragonia w Hiszpanii, tego typu współpraca przekształciła się 
w trwałą sieć tematyczną włączającą także inne kraje europejskie (np. Europejska Sieć Geoparków). 
Tego typu podejście mogłoby też obejmować LGR/FLAG znajdujące się w obszarze tego samego 
basenu morskiego.
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8. Typy projektów współpracy w ramach Osi 4

LGR/FLAG rozważająca podjęcie projektu współpracy ma do wyboru różne typy projektów. Prze-
wodnik FARNET skupia się głównie na tych, które są najważniejsze dla grup będących na wczesnym 
etapie rozwoju. Obejmują one takie działania jak:

- wyjazdy studyjne z jednego obszaru rybackiego do drugiego (mogą też obejmować lokalnych 
interesariuszy tych obszarów),

- umowy na mentoring pomiędzy pracownikami i członkami grup bardziej i mniej doświadczonych,
- praktyki i staże, w których osoby z jednej grupy są przyjmowane w innej grupie,
- umowy twinningowe między grupami
- warsztaty i konferencje tematyczne,
- bardziej zaawansowane projekty współpracy, które omawiamy tu bardzo krótko, ponieważ istnieje 

wiele podręczników które to zagadnienie prezentują bardziej szczegółowo. Tego typu działania 
wymaga od grup długotrwałego zobowiązania, aby połączyć umiejętności i zasoby do stworzenia 
wspólnego przedsięwzięcia.

W następnych podrozdziałach omawiamy szczegółowo wyżej wymienione potencjalne formy współ-
pracy. Warunkiem wsparcia tego typu działania z budżetu przeznaczonego na współpracę jest to, aby:

- projekt odpowiadał na jasno określone potrzeby partnerów („popyt” na wiedzę),
- zostały jasno określone umiejętności i doświadczenia, jakimi dysponują partnerzy („podaż” wie-

dzy),
- została przeprowadzona analiza pokazująca, że dostępna wiedza odpowiada zidentyfikowanym 

potrzebom, a także pokazująca ewentualne niedostatki które muszą być uzupełnione ze źró-
deł zewnętrznych,

- pokazany był jasny harmonogram realizacji i plan pracy, pokazujący wyraźnie, kto co robi i jakie 
są przewidywane rezultaty każdego z działań,

- opisano, jakie osoby bądź podmioty będą zaangażowane w projekt na poziomie lokalnym i jakie 
w efekcie podejmą działania.

8.1 Wyjazdy studyjne
W kontekście projektów współpracy w ramach Osi 4,wyjazd studyjny oznacza wizytę jednego lub 

więcej przedstawicieli LGR/FLAG lub obszaru rybackiego do jednego lub więcej innych obszarów ry-
backich w celu podjęcia działań, pozwalających osobom odwiedzającym zapoznanie się z projektami 
lub inicjatywami realizowanymi na obszarze przyjmującym. Wyjazd studyjny jest zwykle organizowany 
wspólnie przez grupy odwiedzające i przyjmujące. Okres trwania wizyty studyjnej waha się zwykle od 
jednego-dwóch dni do tygodnia bądź dłużej, w zależności od zakresu działań przewidzianych progra-
mem. Jednak na pierwszą wymianę między grupami wystarczają zwykle dwa lub trzy dni, co pozwoli 
uniknąć zbyt dużego obciążenia czasowego zarówno gości, jak i gospodarzy wizyty.

Celem wyjazdu studyjnego jest zapoznanie się z konkretnymi kwestiami, projektami lub działania-
mi realizowanymi na obszarze przyjmującym, poprzez spotkania z osobami zaangażowanymi w te 
działania, obserwowanie ich pracy, wysłuchanie prezentacji, oraz poprzez okazję do bezpośredniego 
zadawania pytań i przedyskutowania interesujących zagadnień. Niektóre wizyty studyjne mają ściśle 
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sprecyzowane cele, na przykład zapoznanie się z określoną technologią lub metodologią, albo ze 
sposobem rozwiązywania konkretnego problemu. Inne mają bardziej ogólny charakter, a ich celem 
jest zapoznanie się z działalnością FLAG i jej przedsięwzięciami w kilku obszarach tematycznych lub 
sektorach. Wyjazd studyjny powinna poprzedzać wymiana informacji między uczestniczącymi grupa-
mi. Pomoże to potwierdzić przydatność takiej wizyty, doprecyzować zakres działań przewidzianych 
w programie, a także poinformować zainteresowanych o różnych możliwościach i oczekiwaniach.

Uczestnikami wizyty studyjnej są zwykle pracownicy i/lub członkowie Lokalnej Grupy Rybackiej 
(FLAG) oraz, w zależności od celu wizyty, inne osoby z danego obszaru zależnego od rybactwa. Jeśli 
na przykład celem wizyty jest zapoznanie się z rozwojem turystyki na obszarze innej FLAG, wówczas 
w wyjeździe powinni uczestniczyć przedstawiciele lokalnych organizacji o charakterze turystycznym.

Liczba uczestników może się wahać od 1-2, co może dotyczyć wizyt o bardzo szczególnym cha-
rakterze (np. zapoznania się z konkretnym projektem, technologią lub metodologią), do 20-25 osób. 
W przypadku grup bardziej licznych, obciążenia związane z kosztem, logistyką i koordynacją takiego 
wyjazdu mogą okazać się zbyt wysokie. W takich przypadkach bardziej odpowiednią opcją może się 
okazać zorganizowanie warsztatu lub konferencji tematycznej. W podejmowaniu decyzji o tym, kto 
ma uczestniczyć w wyjeździe, należy wziąć pod uwagę kto może na nim najbardziej skorzystać i naj-
więcej wnieść, którzy przedstawiciele LGR są absolutnie niezbędni, a także jakie inne kwestie – np. 
znajomość języków – powinny być uwzględnione.

8.2 Mentoring
Przez mentora zazwyczaj rozumie się osobę doświadczoną w danej dziedzinie, która udziela 

wskazówek komuś mniej doświadczonemu. Główną zaletą wsparcia mentora jest jego praktyczne 
doświadczenie w podobnej dziedzinie do tej, którą zajmuje się odbiorca takiej pomocy, a więc obie 
strony mogą się wzajemnie łatwo zrozumieć (co nie zawsze ma miejsce, na przykład z ekspertami 
zewnętrznymi lub konsultantami). Mentoring jest procesem, w którym mentor dzieli się swoją wiedzą 
i doświadczeniem z odbiorcą, tym samym dbając o rozwój odbiorcy, wzmacniając jego pewność siebie 
i zdolność do podjęcia odpowiedzialności.

W kontekście rozwoju lokalnego, wiele Lokalnych Grup Działania w programie Leader i inne lokalne 
instytucje wsparcia rozwoju uruchomiły programy mentoringu jako narzędzie wsparcia przedsiębiorców 
z obszaru LGD, do pomocy właścicielom lub zarządzającym w nowych lub rozwijanych przedsiębior-
stwach. W takiej sytuacji na ogół mentorem jest ktoś ze znacznym doświadczeniem w biznesie, którym 
dzieli się z mniej doświadczonym właścicielem lub menedżerem firmy.

W ogólności, mentoring obejmuje:
- Podejście reaktywne, w którym odbiorca angażuje mentora w pojawiające się zagadnienia i pro-

blemy w miarę ich powstawania, nie planując z wyprzedzeniem każdego tematu;
- Długoterminowe relacje między mentorem i odbiorcą;
- Przyjęcie przez mentora roli przewodnika dla odbiorcy; 
- Przyjęcie jako celu ogólnego rozwoju odbiorcy, bez koncentrowania się na a wybranych umiejęt-

nościach (np. czasami są omawiane również sprawy osobiste); 
- Mentor słucha, doradza i formułuje propozycje; 
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- Nieformalny i mniej ustrukturalizowany charakter interakcji – spotkania odbywają się, kiedy od-
biorca potrzebuje wskazówek, czasem rozmowa telefoniczna lub e-mail zastępują bezpośrednie 
spotkanie. 

Co ważne, rolą mentora nie jest zastępowanie odbiorcy. Mentor nie jest konsultantem i nie realizuje 
określonych zadań w imieniu odbiorcy. Jego rolą jest po prostu podzielenie się swoją wiedzą i do-
świadczeniem z podobnych lub porównywalnych sytuacji, rozwijanie umiejętności i potencjału odbiorcy, 
aby następnie umożliwić odbiorcy samodzielny osąd i podejmowanie własnych decyzji. W ten sposób 
odbiorca rozwija pewność siebie i zdolność do samodzielnego funkcjonowania, postrzegając mentora 
bardziej jako wzór, a nie osobę, od której jest się zależnym.

8.3 Praktyki i staże
W kontekście projektów współpracy w ramach Osi 4staże szkoleniowe dotyczą sytuacji, kiedy 

osoba z jednego obszaru rybackiego przebywa pewien czas w grupie z innego obszaru, pracując 
i ucząc się tam razem z osobami na podobnych stanowiskach, nabywając w ten sposób nowej wiedzy 
i umiejętności. Praktyka może dotyczyć uczenia się w miejscu pracy („on-the-job”), kiedy uczestnik 
obejmuje tymczasowo konkretne stanowisko w ramach organizacji przyjmującej. W przypadku stażu 
jego uczestnik może pracować przez część czasu, a w pozostałym czasie uczestniczyć w szkoleniu 
indywidualnym lub grupowym. Zorganizowanie tej drugiej formy zwykle jest bardziej skomplikowane 
i może wymagać udziału trenerów zewnętrznych. Dla FLAG bardziej realny może okazać się forma 
bardziej zbliżona do praktyki, być może obejmującej także nieformalne nauczanie lub coaching.

Tam, gdzie osobę na praktykę lub staż deleguje inny podmiot z obszaru działania FLAG, celem jest 
zazwyczaj wzmocnienie potencjału tej osoby do realizowania zadań na obszarze rybackim (dla celów 
konkretnego projektu, lokalnej firmy, organizacji społecznej itp.), które pośrednio przynoszą korzyści 
szerszej społeczności i przyczyniają się w jakiś sposób do realizacji strategii FLAG. W takim przypad-
ku wysłanie tej osoby na praktykę lub staż może być częścią większego projektu wspieranego przez 
LGR. W przypadku każdej praktyki lub stażu ważne jest, aby mieć pewność że znajomość języków 
uczestnika odpowiada językowi, jakim władają pracownicy organizacji przyjmującej. Jeśli spodziewamy 
się problemów językowych, wówczas należy rozważyć zmianę organizacji przyjmującej na inną lub 
zapewnić uczestnikowi szkolenie językowe.

Praktykę lub staż może podjąć pracownik lub członek FLAG, lub też osoba z innego podmiotu 
z obszaru FLAG. Jeśli jest to pracownik lub członek FLAG, wówczas celem jest zwykle wzmocnienie 
potencjału instytucjonalnego FLAG, poprzez doskonalenie na określonych funkcji, ról lub zakresów 
odpowiedzialności. Praktykantem lub stażystą może być na przykład pracownik administracyjny 
FLAG, podejmujący pracę w innej FLAG aby nauczyć się procedur sprawozdawczości finansowej lub 
innych czynności administracyjnych. Można sobie też wyobrazić bardziej ogólne podejście, w którym 
kierownik biura lub prezes FLAG, lub np. osoba odpowiedzialna za projekty podejmuje praktykę, aby 
nauczyć się różnych aspektów pracy swojego odpowiednika w innej grupie.

Czas trwania praktyki lub stażu może być różny, w zależności od celów i sytuacji uczestników. 
Jednak biorąc pod uwagę możliwości czasowe i zasoby ludzkie FLAG, praktyki i staże dłuższe niż 
2-3 miesiące mogą być trudne do zrealizowania, a być może także niepotrzebne.

W niektórych przypadkach wskazane może być zorganizowanie wymiany stażystów, w której 
obie uczestniczące FLAG z obszarów zależnych od rybactwa przyjmują praktykantów lub stażystów 
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z drugiego obszaru na zasadzie wzajemności. Ma to tę zaletę, że korzyści ze współpracy rozkładają 
się między obie strony. Tego typu wymiana nie musi odbywać się równocześnie. Wzajemność nie jest 
obowiązkowa, ale tam gdzie ma miejsce, powinna być uzasadniona i należy upewnić się, że każda 
praktyka czy staż odpowiada rzeczywistym potrzebom.

8.4 Twinning
Twinning to forma współdziałania, w ramach której dwie lokalne grupy (FLAG) z tego samego kraju 

lub z różnych krajów członkowskich umawiają się na zawiązanie długofalowej relacji po to, aby orga-
nizacje i społeczności z ich obszarów mogły rozwijać szerszą współpracę. Formalizacja tego typu 
relacji następuje poprzez podpisanie umowy o twinningu (współpracy bliźniaczej) przez obie grupy. 
W ramach Osi 4 wspierane mogą być jedynie umowy twinningowe między zarządami lub radami 
LGR/FLAG. Jednakże projekty bliźniacze finansowane z Osi 4 mogą prowadzić do twinningu także 
między innymi typami podmiotów na obszarach FLAG, które mogą być finansowane z innych źródeł.

Ponieważ twinning polega na rozwijaniu relacji między dwiema lokalnymi grupami, głównym od-
biorcą działań powinny być osoby zarządzające LGR lub członkowie zarządów. Jednak ponieważ 
głównym celem twinningu jest stworzenie warunków dla innych rodzajów współpracy, inne podmioty 
z zainteresowanych obszarów rybackich też pośrednio w niej uczestniczą.

Dobry związek bliźniaczy zwykle pomaga zbudować wspólną płaszczyznę, na której mogą rozwijać 
się inne formy współpracy. Wymiana doświadczeń, wizyty studyjne, wymiany i staże, wspólne konfe-
rencje i inne wydarzenia, jak również bardziej zaawansowane projekty współpracy, mogą zrodzić się 
w ramach twinningu. Sam twinning jest właśnie metodą na to, aby lokalne społeczności przechodziły 
od prostej wymiany do bardziej zaawansowanych wspólnych projektów, gdyż buduje on struktury 
pozwalające podtrzymać współpracę w dłuższej perspektywie.

Twinning jest zobowiązaniem długookresowym, więc sprawą kluczową jest zapewnienie możliwo-
ści regularnego przeglądu relacji twinningowej przez partnerów, aby sprawdzić, czy jest ona nadal 
przydatna zarówno grupom, jak i lokalnym społecznościom.

8.5 Warsztat lub konferencja tematyczna
Przed obszarami rybackimi w całej Europie stoją podobne wyzwania, mają one również podobny 

potencjał i możliwości. Bez wątpienia zatem lokalne strategie LGR będą miały zbliżone tematy prze-
wodnie. Tworzenie wartości dodanej dla produktów rybackich, różnicowanie działalności gospodarczej, 
np. przez inwestowanie w rybołówstwo turystyczne (pesca tourism) lub produkcję energii odnawialnej, 
ochrona środowiska i rozwój lokalnej społeczności to tylko niektóre spośród tematów istotnych dla 
większości obszarów rybackich.

Głównym powodem, dla którego LGR organizują warsztat lub konferencję tematyczną, może być 
na przykład:

- chęć wymiany doświadczeń na temat tego, co planuje się robić lub co zrobiono w różnych ob-
szarach rybackich,

- identyfikacja dobrych praktyk, które mogą zainspirować lub ukierunkować działania na tych ob-
szarach,

- odniesienie wspólnych korzyści z doradztwa ekspertów na określony temat,
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- nawiązanie więzi między obszarami, które łączy zainteresowanie wspólną tematyką,
- przygotowanie wspólnej opinii lub stanowiska wobec decydentów odpowiedzialnych za politykę.
Tak jak w przypadku innych projektów współpracy, pierwszym krokiem jest zwykle zidentyfikowanie 

szansy lub potrzeby. Często wynika ona z rozmów z lokalnymi podmiotami, ale może się okazać, że 
to FLAG będzie musiała przyjąć rolę wiodącą w przygotowaniu projektu. Jednak udział odpowiednich 
podmiotów lokalnych jest istotny od samego początku, aby móc odpowiedzieć na ich rzeczywiste 
potrzeby i zapewnić ich zaangażowanie w projekt. Pomocne może być tu np. zawiązanie komitetu 
organizacyjnego, w którego skład wejdą przedstawiciele LGR oraz lokalnych grup i sektorów, które 
będą uczestniczyć w warsztacie lub konferencji oraz odniosą z niego korzyści.

8.6 „Zaawansowany projekt współpracy”
Wyjazdy studyjne, mentoring, wymiany i staże, umowy twinningowe czy warsztaty i konferencje 

tematyczne często prowadzą do wypracowania bardziej zaawansowanych projektów współpracy. W ta-
kich projektach partnerzy wychodzą poza wymianę pomysłów i doświadczeń, aby wspólnie stworzyć 
lub użytkować konkretny produkt, technikę, narzędzie lub usługę. Podobnie jak w przypadku innych 
projektów współpracy, partnerzy w projektach zaawansowanych mogą pochodzić z tego samego 
kraju (współpraca międzyregionalna) i/lub z innych krajów (współpraca międzynarodowa). Zwykle 
jednak możliwości zaawansowanej współpracy są większe, a projekty łatwiejsze w zarządzaniu, 
jeśli partnerzy są zlokalizowani blisko siebie lub też występuje między nimi silna komplementarność 
w określonej dziedzinie.

Projekty tego typu opracowują zwykle LGR/FLAG, ale mogą one też angażować osoby i organizacje 
z obszaru FLAG. Projekty takie mogą też włączać partnerów z obszarów w których nie ma FLAG, choć 
działania tych partnerów nie mogą być finansowane ze środków Osi 4. Choć obowiązkowy jest udział 
partnerów z co najmniej dwóch obszarów, doświadczenie wskazuje że wiele projektów faktycznie 
angażuje partnerów z trzech lub więcej obszarów LGR.

Projekty zaawansowanej współpracy muszą być spójne z lokalnymi strategiami uczestniczących 
FLAG i powinny pomóc partnerom w osiągnięciu celów strategicznych dla danego obszaru. Projekty 
takie powinny również dotyczyć takich działań, których lokalne grupy nie byłyby w stanie zrealizować 
działając oddzielnie. Mogą na przykład prowadzić do wytworzenia bardziej kompletnego produktu 
(np. ścieżki spacerowej wzdłuż wybrzeża, przechodzącej przez teren więcej niż jednej FLAG), lub 
do połączenia zasobów ludzkich bądź finansowych (np. aby stworzyć zakład przetwórczy czy inne 
przedsięwzięcie wymagające znacznych środków). W innych przypadkach projekty zaawansowane 
mogą pozwolić na osiągnięcie większej skali (np. sprzedaż produktów za granicą, często dotyczy to 
produktów pochodzących z obszarów rybackich w kilku różnych krajach) albo masy krytycznej (np. 
przy tworzeniu międzynarodowego projektu edukacyjnego lub szkoleniowego). Możliwości jest wiele, 
najważniejsze jest, aby projekty przysparzały wartość dodaną strategii, a nie zabierały jej środki.

Artykuł opracowano na podstawie: 
Farnet Przewodnik cz. 2 „ Współpraca – pomocą w rozwoju europejskich obszarów zależnych od rybactwa - Przewodnik dla 
początkujących Lokalnych Grup Rybackich w zakresie projektów współpracy”.
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Integracja działań na rzecz obszarów 
zależnych od rybactwa – inicjatywy związane 

z „sieciowaniem” Stowarzyszeń LGR
Malwina Kleszcz 

LGR Bielska Kraina

Celem powołania LGR  była integracja działań środowisk lokalnych, w szczególności rybackich 
zamieszkujących obszary zależne od rybactwa. 

Porozumienie Lokalne Grupy Rybackie Sieć Południowa zostało zawiązane 03.04.2012 r. w Ochabach 
między 12 LGR-ami: Bielska Kraina, „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, „Opolszczyzna”, „Świętokrzyski 
Karp”, Dolina Karpia, „Jędrzejowska Ryba”, „Dolnośląska Kraina Karpia”, „Puszcza Sandomierska”, 
„Między Nidą a Pilicą”, „Starzawa”, „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, „Żabi Kraj”.

W niedługim czasie do Sieci dołączyły jeszcze dwie grupy: „Krośnieńsko-Gubińska” oraz „Łowicka 
Grupa Rybacka”. 

Celem porozumienia jest:
- współpraca na rzecz efektywnego wdrażania Osi 4 PO RYBY,
- eksponowanie problematyki rybactwa i możliwości Programu na rzecz ich rozwiązywania,
- promocja rybactwa śródlądowego, jego wpływu na środowisko i zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa.
Charakter porozumienia:
- równość LGR – 1 głos – 1 stowarzyszenie, 
- przechodnia prezydencja – kwartalna,
- autentyczność współpracy, 
- otwartość na inne porozumienia współpracy – Konwent Polskich LGR.
Porozumienie jest realizowane poprzez kontakty i wymianę doświadczeń, wspólne stanowiska, opinie  

i wnioski ws. aktów prawnych i procesów legislacyjnych dotyczących rybactwa śródlądowego, kierowane 
do Instytucji Pośredniczących i Zarządzających, a także współpracę z podmiotami branży rybackiej.

Efektem sieciowania jest realizacja zadań w ramach Środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy 
międzyregionalnej i międzynarodowej, bieżące współdziałanie w zakresie wdrażania Środka 4.1. Funk-
cjonowanie lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, 
partnerstwo na rzecz przyszłej perspektywy finansowej programu PO RYBY 2014-2020.
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Poszczególne sieci w kraju tj. Lokalne Grupy Rybackie – Sieć Południowa, Maszoperia Pomorskich 
LGR, Zachodniopomorska Sieć LGR, Dolnośląsko-Lubusko-Wielkopolska Sieć LGR, Kujawsko-Po-
morskie LGR, Międzyregionalny Konwent Północno-Wschodnich LGR, zrzeszyły się 18.05.2012 r. 
w Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich (KPLGR). 

Zasady działania Konwentu:
- każdy członek pokrywa koszty swojego udziału,
- pracami konwentu kieruje Rada KPLGR,
- przewodnictwo kadencyjne, (dziewięciomiesięczne),
- prawo inicjowania wspólnych przedsięwzięć, stanowisk i inicjatyw mają wszyscy członkowie Kon-

wentu.
Już dziś widać skutki integracji działań Lokalnych Grup Rybackich na rzecz obszarów zależnych  

od rybactwa: wyjazdy studyjne, szkolenia, promocja walorów poza produkcyjnych stawów, spożycia 
ryb itd., cykl działań „SZLAK KARPIA”, Strategia „KARP 2020”, współpraca z organizacjami społecz-
nymi, jednostkami naukowo-badawczymi i produkcyjnymi,  przygotowanie i wydawanie materiałów 
informacyjnych, dokumentacyjnych, podejmowanie  innych działań, których celem jest rozwój rybactwa 
śródlądowego i reprezentowanie jego interesów.

Z niecierpliwością czekamy na instrumenty wsparcia Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej 
perspektywy budżetowej 2014-2020, które mamy nadzieję będą kontynuowały rozwój obszarów za-
leżnym od rybactwa poprzez LGR.
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Wnioski z wyjazdów studyjnych 
Stowarzyszenia LGR – alternatywne kierunki 

wykorzystania obiektów stawowych
Krzysztof Szymura

Prezes Zarządu LGR „Żabi Kraj”

Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” w ramach współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 
zorganizowała dwa wyjazdy studyjne oraz uczestniczyła w wyjazdach na Węgry, których liderem była 
LGR Bielska Kraina. Uczestnikami tych wyjazdów byli członkowie Stowarzyszeń i rybacy niezrzeszeni 
w Lokalnych Grupach Rybackich. Bardzo duże zainteresowanie wyjazdem na Węgry było powodem 
zorganizowania aż siedmiu wyjazdów do tego kraju. Z kolei do „Krainy 1000 stawów” w Niemczech 
zorganizowane były dwa wyjazdy. Jeden wyjazd zorganizowany tylko dla członków, rybaków z obszaru 
LGR „Żabi Kraj”, miał miejsce do Gdyni.

Wizyty na Węgrzech zaczynały się od miejscowości Tata, gdzie zobaczyliśmy najstarszy duży staw, 
w którym obecnie nie prowadzi się hodowli ryb. W ostatnich latach został on mocno zanieczyszczony 
i obecnie wykorzystywany jest do rekreacji i uprawiania różnych sportów wodnych. Zademonstrowano 
nam tam połów kanałowy (takim sposobem był ten staw odławiany). W dużym gospodarstwie rybackim 
(2500 ha) w Szeged uczestnicy mieli okazję zapoznać się z gospodarowaniem na obszarach chronio-
nych i związanych z tym problemami. W gospodarstwie tym postawiono na sprzedaż bezpośrednią 
i przetworzoną wykorzystując do tego duży obiekt restauracyjny gdzie serwuje się, przede wszystkim, 
ryby. Zainteresowanym udostępniona jest również wieża widokowa. Ciekawym doświadczeniem 
była wizyta w gospodarstwie rybackim zlokalizowanym wśród pól, z dala od miast. Gospodarstwo to 
prowadzi łowisko, restaurację i sklep wędkarski. Ze względu na konieczność częstego odłowu ryby 
handlowej zastosowano tam rozwiązanie typu „staw w stawie”. W Instytucie Rybactwa i Akwakultury 
w Szarvas podczas konferencji, której byliśmy uczestnikami przedstawiono problemy dotyczące ry-
bactwa na Węgrzech. Problemy te są bardzo podobne do naszych. Gospodarstwa się prywatyzują, 
spada zatrudnienie w tym sektorze. Dla utrzymania opłacalności hodowli ryb trzeba szukać nowych 
rynków zbytu oraz sposobów sprzedaży np. poprzez sprzedaż bezpośrednią, smażalnie ryb, wpro-
wadzanie ryb do restauracji, promowanie walorów smakowych i dietetycznych karpia czy innych ryb 
słodkowodnych produkowanych na danym terenie. Węgry nie korzystają ze środków osi 4 w ramach 
Europejskiego Funduszu Rybackiego na lata 2007-2013. W Szarvas pokazano nam też wykorzystanie 
źródeł termalnych do hodowli suma afrykańskiego.
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W Niemczech na terenie Bawarii w „Krainie 1000 stawów” zapoznaliśmy się z ekstensywną hodowlą 
karpia. Najczęstszą formą gospodarowania w tych okolicach jest połączenie gospodarstwa rolnego 
ze stawami. Najistotniejsze problemy tam występujące takie jak np.; problemy z kormoranami, wy-
drami i bobrami są takie same jak u nas. Nasi rybacy zauważyli, że stawy u nas są bardziej zadbane. 
Rybacy niemieccy organizują festyny rybackie, cieszące się dużą popularnością. Na festynach tych 
sprzedają dużo ryb pod różnymi postaciami. Zauważyliśmy, że Niemcy mają o wiele łagodniejsze 
przepisy sanitarne i mogą sprzedawać rybę przetworzoną w swoich gospodarstwach. Często mają 
w swoich gospodarstwach własne lokale gastronomiczne. Bardzo dobrym pomysłem są drogowska-
zy w kształcie karpia, wskazujące miejsca hodowli karpia i wyznaczające szlak karpia. Karpie te są 
różnokolorowe, pomalowane są przez artystów, młodzież i dzieci. W miasteczku Kemnath np. urzą-
dzenia na placu zabaw są w kształcie ryb. Promocja karpia jest tam prowadzona inaczej niż u nas. 
Podpatrując, można jakieś jej elementy zaadoptować dla naszych potrzeb. Rybacy w Niemczech 
stosują powszechnie maszyny do filetowania i nacinania ryb. Sprzedaż karpia właściwie odbywa się 
cały rok. Na spotkaniu z menadżerem tamtejszego LGD, panem Florianem Ruth, wymieniono uwagi 
o sposobach wykorzystania EFR w osi 4 na terenie „Krainy 1000 stawów”, o współpracy naukowców 
i samorządów z grupami rybackimi. Przeprowadzona dyskusja i wymiana informacji pokazały, że 
sposób działania grup rybackich na tamtym terenie różni się od naszego.

Ostatni wyjazd studyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie LGR „Żabi Kraj” był do Gdyni, gdzie 
odbyło się szkolenie pt. „Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna w przetwórstwie ryb, innowacyjne 
produkty   z karpia, maszyny do przetwórstwa karpia”. Szkolenie zrealizował Morski Instytut Rybacki 
– Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni. Rybacy zapoznali się z warunkami jakie muszą spełniać by 
uruchomić przetwórnię ryb,  jakie przetwory z ryb można robić. Zapotrzebowanie na karpia wstępnie 
przetworzonego zaczyna się zwiększać. Coraz więcej klientów chce kupić karpia, ale najchętniej 
gotowego do spożycia. Pomocne w takich działaniach mogą być różne maszyny, z którymi można się 
było zapoznać w trakcie pobytu w MIR.

  Z powyższej krótkiej relacji z wyjazdów studyjnych wynika, że wymiana doświadczeń, 
podpatrywanie innych, czy udział w szkoleniach są niezwykle pomocne w doskonaleniu hodowli ryb, 
poprawie wykorzystania swojego potencjału gospodarczego, przekształceniu gospodarki. Zauważa 
się również ważną rolę promocji karpia.

Wizyta studyjna do Gdyni – 
wrzesień 2012 r.

II Wyjazd studyjny, Bawaria, Niemcy – 
czerwiec 2012 r.
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Tradycyjna gospodarka stawowa  
a obszary Natura 2000 

Podstawowe fakty o chowie karpia  
w Polsce i w województwie śląskim

Andrzej Lirski 
Instytut Rybactwa Śródlądowego

1. Wstęp

W Wikipedii, najbardziej popularnym obecnie kompendium wiadomości i wiedzy, tworzonym i re-
dagowanym przez internautów, pod hasłem „Śląsk - działy gospodarki” znalazły się cztery branże. 
Są to górnictwo, energetyka, przemysł hutniczy i przemysł motoryzacyjny.

Można ten zestaw  skwitować stwierdzeniem „nic nowego”, skojarzenia Śląska z górnictwem i prze-
mysłem, przeważnie ciężkim są wśród mieszkańców Polski na tyle niezachwiane, że brakuje w nich 
miejsca na rolnictwo, nie mówiąc już o rybactwie.

Warto więc przypominać, że rybactwo, w tym szczególnie chów karpia ma na terenach Śląska nie 
tylko wielowiekową tradycję, lecz i dzisiaj ma bardzo duże znaczenie.

Krótka forma artykułu zmusza do skondensowanej analizy sektora i przedstawienia stanu karpiar-
stwa w dwóch okresach: latach trzydziestych ubiegłego stulecia, przed wybuchem II wojny światowej 
oraz w czasach współczesnych.

2. Gospodarka stawowa w latach 1936 –1939

2.1. Gospodarka stawowa w latach 1936-1939 w Polsce
Według Szczygielskiego (1967) w Polsce w tym okresie ogólna powierzchnia funkcjonujących 

wówczas 7 562 gospodarstw stawowych typu karpiowego wynosiła około 88 775 ha. Zdecydowanie 
dominowały gospodarstwa bardzo małe, o powierzchni poniżej 1 ha, było ich 4 040, w klasie wielkości 
1-5 ha było 2017 gospodarstw, w klasie 5-15 ha było 559, w klasie 15-50 ha 507, w grupie 50-100 ha 
było 219, w grupie 100-300 ha było 182, w grupie 300-1000 ha było 35, natomiast  gospodarstw powyżej  
1 000 ha funkcjonowały jedynie trzy. Gospodarstwa o wielkości do jednego hektara stanowiły aż około 
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53% ogólnej liczby gospodarstw w kraju, natomiast w klasie wielkości 1-5 ha około 27%, co oznacza 
że małych, o niepełnym cyklu produkcyjnym gospodarstw było zdecydowana większość, około 80%.

Średnia powierzchnia jednego gospodarstwa stawowego wynosiła 11,73 ha. Łączna produkcja 
karpia przeznaczonego do konsumpcji według danych z lat 1938 -1939 osiągnęła pułap około 13 000 
ton, czyli na jedno gospodarstwo przypadało 1,7 tony. Średni przyrost karpi brutto (z dożywianiem) 
wynosił 163 kg/ha, natomiast przyrost wyłączne na pokarmie naturalnym 100 kg/ha. Najwyższy przy-
rost brutto uzyskiwali hodowcy z województwa stanisławowskiego – 246 kg/ha, natomiast najniższy 
z pomorskiego – 112 kg.

Najbardziej popularną karmą używaną do karmienia ryb był łubin, którego dawka w latach 1936 
– 1938 wynosiła 6,86q na 1 ha powierzchni stawowej objętej dokarmianiem. Łączna ilość łubinu zu-
żywanego w gospodarstwach karpiowych przekraczała 241 tysięcy ton.

2.2. Gospodarka stawowa w latach 1936-1939 w województwie śląskim
W 1938 roku, wśród szesnastu województw  w Polsce, województwo śląskie najmniejsze wów-

czas pod względem powierzchni zajmowało dziewiątą pozycję pod względem wielkości powierzchni 
stawowych i trzecią, biorąc pod uwagę liczbę gospodarstw stawowych, po kieleckim i warszawskim. 
W województwie śląskim funkcjonowało 897 gospodarstw karpiowych, co stanowiło około 12% go-
spodarstw w Polsce.

Łączna powierzchnia stawów karpiowych w województwie śląskim osiągnęła wówczas wielkość  
5 281 ha, co stanowiło około 6% krajowej powierzchni stawów. Średnia powierzchnia  jednego gospo-
darstwa karpiowego w województwie wynosiła 5,88 ha.

W wymienionych latach produkowano w województwie śląskim 1 005 ton karpia przeznaczonego 
do konsumpcji, co stanowiło około 7,7% produkcji krajowej. W rankingu wielkości produkcji karpia 
województwo zajmowało  5/6 miejsce w Polsce.

Przyrost karpia brutto wynosił 198 kg/ha, co plasowało województwo śląskie na 5 miejscu w kraju, 
natomiast przyrost netto wynosił 96 kg/ha (7/8 miejsce).

Przytoczone dane produkcyjne dobitnie wskazują, że województwo śląskie w okresie II Rzeczpo-
spolitej osiągało bardzo dobre wyniki produkcyjne, plasujące je w czołówce krajowej.

3. Gospodarka stawowa w 2011 roku

3.1. Gospodarka stawowa w roku 2011 w Polsce
Dysponujemy największą powierzchnię stawów karpiowych w Unii Europejskiej, według ostatnich 

danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii stan na 1 stycznia 2012 roku to 74 733 ha. Oznacza 
to, że powierzchnia stawów w porównaniu z okresem przedwojennym jest niższa o około 14 000 ha 
(16%).Wykorzystanie powierzchni stawowej w 2011 roku wyniosło około 84%, co sprawia, że około 
12 000 ha powierzchni ewidencyjnej w ostatnim sezonie „wypadło” z produkcji ryb i bezpośrednio do 
produkcji ryb służyło około 62 776 ha.

Ostatni, przeprowadzony w 2001 roku powszechny spis rolny, w którym przedmiotem zaintereso-
wania były również stawy rybne wykazał, że powierzchnia użytkowanych stawów w Polsce wyno-
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siła 56 083,96 ha. Wyodrębniono 13 klas wielkości powierzchni stawowych: 1-2 ha, 2-3 ha, 3-5 ha, 
5-7 ha, 7-10 ha, 10-15 ha, 15-20 ha, 20-50 ha, 50-100 ha, 100-200 ha , 200-500 ha, 500-1000 ha,  
1000 ha i więcej. Największa powierzchnia stawowa – 12 899,68 ha znajdowała się w grupie go-
spodarstw 20-50 ha. Podobnie jak przed 1939 rokiem liczbowo przeważały gospodarstwa małe, 
gdyż na ogólną liczbę 10 090 gospodarstw prowadzących chów ryb w kraju, w grupie o powierzchni  
1-2 ha było ich 1 774 (17,6%), w grupie 2-3 ha było 1 077 (10,7%) gospodarstw, w grupie o powierzchni 
3-5 ha było ich 1 467 (14,5%). Łącznie według spisu GUS gospodarstwa małe, do 5 ha stanowiły aż 
42,5% ogólnej liczby gospodarstw stawowych w kraju.

Według danych Głównego Inspektoratu Weterynarii w Polsce w 2012 roku było 711 przedsiębiorstw 
akwakultury podlegających autoryzacji oraz 2 285 podlegających rejestracji.

Według badań ekonomicznych z zakresu rybactwa śródlądowego za 2011 rok produkcja karpia 
konsumpcyjnego wyniosła w ostatnim sezonie około 14 500 ton, produkcja konsumpcyjnych ryb 
dodatkowych chowanych w polikulturach łącznie z karpiem (między innymi amur biały, tołpyga biała 
i pstra, karaś, szczupak, sum europejski, sandacz) wyniosła 1 500 ton, natomiast  produkcja towa-
rowego pstrąga tęczowego niespełna 12 000 ton. Łączna produkcja materiału obsadowego karpia 
przekroczyła 7 000 ton.

Według badań prowadzonych w Instytucie Rybactwa Śródlądowego zużycie zbóż do karmienia 
ryb wyniosło w Polsce w 2011 roku  42 300 ton, czyli było niemal sześciokrotnie niższe aniżeli w 1938 
roku. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wzrastają ilości stosowanych w karmieniu ryb pasz 
formowanych (granulatów), w 2011 roku 5 750 ton.

Zatrudnienie w sektorze akwakultury w 2011 roku wyniosło niemal 5 000 osób.

3.2. Gospodarka stawowa w roku 2011 w województwie śląskim
Według danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w 2011 roku województwo śląskie z po-

wierzchnią ewidencyjną stawów wielkości 7 514 ha (około 10% powierzchni krajowej) zajmowało trzecie 
miejsce w Polsce (za dolnośląskim i lubelskim). Wykorzystanie powierzchni stawowej w województwie 
stanowiło około 85%, czyli powierzchnia użytkowa wynosiła około 6 400 ha. Produkcja karpia towaro-
wego według badań statystyki publicznej wyniosła ponad 1 100 ton karpia, co dawało województwu 
śląskiemu piąte miejsce w krajowym rankingu województw, oraz ponad 100 ton  towarowego pstrąga 
tęczowego, co plasowało województwo śląskie na szóstym miejscu w kraju. Wykazane w 2011 roku 
zatrudnienie w sektorze akwakultury wielkości około 500 osób dawało województwu śląskiemu wysoką, 
drugą pozycję w kraju, za województwem lubelskim.

4. Co w najbliższej przyszłości?

Potencjał produkcyjny stawów karpiowych w województwie śląskim jest znacznie wyższy od re-
zultatów uzyskanych w 2011 roku. Możliwości wzrostu produkcji karpia i ryb dodatkowych są bardzo 
duże i przyrost ten można szacować w najbliższych latach na poziomie kilkudziesięciu punktów 
procentowych. Uzyskanie satysfakcjonujących wyników w chowie wymaga jednak spełnienia wielu 
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warunków, między innymi opanowania problemu chorób ryb i zredukowania strat powodowanych 
przez zwierzęta rybożerne.

Niewątpliwie możliwe jest zwiększenie nie tylko wielkości produkcji karpia, lecz także i innych poszu-
kiwanych gatunków ryb przeznaczonych do konsumpcji, między innymi szczupaków, sandaczy, sumów, 
linów, ryb roślinożernych. W dalszym ciągu duże możliwości stwarza rynek materiału zarybieniowego 
przeznaczonego dla wód otwartych. Należy zwrócić uwagę, że rynek ten nie ogranicza się wyłącznie 
do Polski, lecz obejmuje wiele krajów Unii Europejskiej, w których istnieje popyt na materiał obsadowy 
i zarybieniowy kilku gatunków ryb, oczywiście pod warunkiem jego dobrej jakości i atrakcyjnej ceny.

Województwo śląskie należy do najbardziej zasobnych w obszary chronione w Polsce, w tym 
obszary Natura 2000. Obszary Natura 2000 zostały wyznaczone w związku z realizacją europejskiej 
koncepcji ochrony szczególnie cennych w skali europejskiej obszarów przyrodniczych na podstawie 
dwóch dyrektyw unijnych – siedliskowej i ptasiej.

Znaczny odsetek powierzchni śląskich stawów karpiowych zostało włączonych w obszary chronione, 
oprócz Natury 2000, także w rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobra-
zu, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Ustanowienie obszarów naturowych na 
stawach karpiowych przynosi wprawdzie ograniczenia w swobodnym inwestowaniu, które jest ściśle 
regulowane przepisami, stanowi też jednak szansę dla użytkowników i właścicieli gospodarstw. 

Przyznane na powierzchnie Natury 2000 środki finansowe w ramach rekompensat wodnośrodowi-
skowych pozwalają  poprawić wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa ograniczanego w gospodarowaniu 
wymogami przyrodniczymi.

Fakt produkcji ryb przeznaczonych do konsumpcji w stawach położonych na terenach ustawowo 
uznanych za najcenniejsze w Polsce z przyrodniczego punktu widzenia, może być doskonale wyko-
rzystany w marketingu i budowaniu pozytywnego, ekologicznego wizerunku nie tylko produktu, czyli 
karpia, lecz także całej firmy.

Należy pamiętać, że już niedługo, bo w 2014 roku rozpocznie się nowy program unijny, który będzie 
nosił nazwę „Europejski Fundusz Rybacki i Morski”. Od kształtu tego funduszu zależeć będą między 
innymi kierunki rozwoju naszego karpiarstwa – na ile ma być innowacyjne, nastawione na wzrost 
produkcji, na ile natomiast na dofinansowywanie tradycyjnych form gospodarowania.
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Gospodarka rybacka w województwie śląskim - 
- zadania Marszałka Województwa Śląskiego

Jacek Malinowski
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Wydział Terenów Wiejskich

1. Wstęp

Samorząd Województwa realizuje zadania wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 
18 kwietnia 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz.1471 z późn. zmianami).

Do głównych kompetencji Urzędów Marszałkowskich wykonujących zadania w imieniu Samorządu 
Województwa w zakresie rybactwa śródlądowego należą:

- ustanawianie i znoszenie obrębów hodowlanych dla ryb w drodze decyzji administracyjnej Mar-
szałka Województwa,

- ustanawianie lub znoszenia obrębów ochronnych dla ryb wydawanych  w drodze uchwał przez 
Zarząd Województwa,

- udzielanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów określonych przepisami prawnymi ustawy o ry-
bactwie śródlądowym, a także zezwoleń na dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych 
w drodze decyzji administracyjnej Marszałka Województwa,

- udzielanie zezwoleń w sprawie zwalniania użytkowników od obowiązku prowadzenia racjonal-
nej gospodarki rybackiej lub uznania zbiornika wodnego za nieprzydatny do prowadzenia takiej 
gospodarki na czas określony w drodze decyzji administracyjnej Marszałka Województwa,

- dokonywanie przez Marszałka Województwa oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia przez 
uprawnionego do rybactwa racjonalnej gospodarki rybackiej,

- zobowiązywania użytkowników wód do umożliwienia swobodnego przepływu ryb, jeżeli przepływ 
taki nie jest możliwy z przyczyn zależnych od tego użytkownika w drodze decyzji Marszałka Wo-
jewództwa,

- zobowiązania uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim do zawieszenia połowu ryb nie-
których gatunków, z użyciem wybranych rybackich narzędzi i urządzeń połowowych w drodze 
decyzji Marszałka Województwa,

- ustanowienia całkowitego albo częściowego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb we 
wskazanym miejscu i czasie w drodze uchwał Zarządu Województwa,
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- ustalania trzyliterowego oznaczenia powiatu stosowanego na sprzęcie pływającym służącym do 
połowu ryb w drodze uchwał Sejmiku Województwa.

2. Gospodarka rybacka w województwie śląskim - zadania Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego w myśl przepisów prawnych ustawy o rybactwie śródlądowym

Zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedno-
lity - Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zmianami), właściwy Marszałek Województwa, co 
najmniej raz na 5 lat dokonuje na podstawie operatu rybackiego, dokumentacji gospodarki rybackiej 
oraz programu ochrony i odbudowy zasobów ryb oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa 
obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim.

O wynikach oceny, o której mowa w ust. 2a, Marszałek Województwa powiadamia organ administracji 
publicznej wykonujący uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego.

Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospo-
darki rybackiej w obwodzie rybackim, obejmuje sprawdzenie:

1) posiadania przez uprawnionego do rybactwa:
 a) umowy, na podstawie której włada obwodem rybackim,
 b) aktualnego, pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego;
2)  wypełnienia przez uprawnionego do rybactwa obowiązku udokumentowania działań związanych 

z prowadzoną gospodarką rybacką;
3) zgodności:
 a) dokonanego przez uprawnionego do rybactwa połowu ryb lub raków z zezwoleniem, o którym 

mowa w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, zwanej 
dalej „ustawą”,

 b) pozyskania przez uprawnionego do rybactwa materiału biologicznego od ryb objętych wymia-
rem lub okresem ochronnym z zezwoleniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy,

 c) przechowywania i wprowadzania do obrotu przez uprawnionego do rybactwa pozyskanej ikry 
i złowionych ryb z zezwoleniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy;

4) zgodności:
 a) rodzaju, ilości, wartości i miejsca pochodzenia materiału zarybieniowego, który uprawniony 

do rybactwa wprowadził do wód obwodu rybackiego,
 b) sposobów i warunków odtwarzania przez uprawnionego do rybactwa eksploatowanych zaso-

bów raków i ryb z gatunków wędrownych lub gatunków zagrożonych na skutek pogarszających 
się warunków rozrodu naturalnego w wodach obwodu rybackiego,

 c) sposobów regulowania przez uprawnionego do rybactwa wielkości i struktury populacji ryb 
drapieżnych i ryb karpiowatych w jeziorach i innych zbiornikach wodnych,

 d) rodzaju i zakresu zabiegów ochronnych wykonanych przez uprawnionego do rybactwa w celu 
ochrony zasobów raków i ryb lub poprawy warunków ich bytowania w wodach obwodu rybackie-
go  z założeniami dotyczącymi ochrony i połowu ryb i raków zawartymi w operacie rybackim.
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Udokumentowanie działań związanych z prowadzoną gospodarką rybacką w obwodzie rybac-
kim stanowi:

1) protokół zarybień,
2) protokół połowu ryb i raków,
3) księga gospodarcza,
4) zestawienie roczne - zwane dalej „dokumentacją gospodarki rybackiej”.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 
30 września 2003 r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki 
rybackiej (Dz. U. nr 180, poz. 1765 z dnia 23 października 2003 r.) sprawdzenia ww. dokumentów do-
konuje inspektor w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, po uprzednim zawiadomieniu uprawnionego 
do rybactwa. Następnie z dokonanego sprawdzenia inspektor sporządza protokół. Po sporządzeniu 
protokołu inspektor zapoznaje uprawnionego do rybactwa z treścią tego protokołu. Uprawniony do 
rybactwa może w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z treścią protokołu złożyć na piśmie umoty-
wowane zastrzeżenia. Protokół podpisują inspektor oraz uprawniony do rybactwa albo osoba przez 
niego upoważniona. W terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu przez inspektora, Marszałek 
Województwa dokonuje oceny na podstawie ustaleń zawartych w protokole i ustala wynik tej oceny.

Inspektor Urzędu Marszałkowskiego w trakcie dokonywania oceny wypełniania obowiązku pro-
wadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez użytkownika obwodu rybackiego sprawdza, między 
innymi nakłady rzeczowo-finansowe zalecane przy zarybianiu wód ocenianego obwodu rybackiego. 
Sprawdzana jest zgodność dokonywanych zarybień z zapisem w operacie rybackim, zapisem zawartym  
w umowie użytkowania obwodów rybackich, dotyczącym odpowiedniego materiału zarybieniowego 
tzn. o wiarygodnym i udokumentowanym pochodzeniu oraz ważnym świadectwie zdrowia. Początkowo 
nakłady na zarybienie miały być rozliczane w systemie rocznym. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę 
gospodarki rybackiej oraz postulaty użytkowników, w porozumieniu z właściwymi ministerstwami 
i Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej ustalono, że rozliczenie nakładów na zarybianie dokony-
wane będzie również w okresie 3-letnim. Nakłady rzeczowo - finansowe poniesione na zarybianie 
użytkowanych obwodów rybackich rozliczane w systemie 3 letnim pozostawiają swobodę użytkowni-
kowi rybackiemu umożliwiającą regulowanie rocznych zobowiązań zarybieniowych raz na trzy lata, 
a także możliwość zamiany sortymentów zarybieniowych w obrębie tego samego gatunku ichtiofauny. 
Umieszczenie w operacie rybackim nakładów na zarybianie zarówno w ujęciu rzeczowym, jak i rze-
czowo - finansowym umożliwia uprawnionemu do rybactwa w określonych warunkach ekonomicznych 
i biologicznych wybór najbardziej racjonalnego sposobu odtwarzania eksploatowanych zasobów.

Wody płynące na obszarze województwa śląskiego prezentują silnie zróżnicowany profil jako-
ściowy, od rzek całkowicie czystych, poprzez zmienione w różnym stopniu na skutek działalności 
przemysłowej lub obecności człowieka na tym terenie zanieczyszczenia typu komunalnego, aż do 
wód całkowicie zdegradowanych, w których życie ryb jest niemożliwe, a obecność organizmów bio-
logicznych sprowadza się do najbardziej odpornych gatunków roślin, czy zwierząt. Niemniej jednak, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, wody płynące nie pozostają w opuszczeniu, lecz tam gdzie 
to możliwe, prowadzona jest racjonalna gospodarka rybacka. Racjonalna, to znaczy polegająca na 
wykorzystywaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób nienaru-
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szający interesów uprawnionych do rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb 
w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym 
uprawnionym do rybactwa.

Rybactwo śródlądowe w województwie śląskim obejmuje gospodarkę rybacką specjalizującą się 
zasadniczo w 2 głównych obszarach działania:

- gospodarka rybacka w rzekach i zbiornikach zaporowych,
- chów i hodowla ryb w stawach.
Publiczne śródlądowe wody płynące są własnością Skarbu Państwa i zgodnie z zapisem ustawy 

prawo wodne oraz ustawy o rybactwie śródlądowym podlegają podziałowi na obwody rybackie. W myśl 
art. 15.ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. 
Nr 189, poz. 1471 z późn. zmianami), dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, w drodze 
rozporządzenia, ustanawia i znosi obwody rybackie.

Obwody rybackie znajdujące się na terenie województwa śląskiego zostały powołane aktami praw-
nymi w drodze rozporządzeń właściwych dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej 
oraz opublikowane w Dziennikach Urzędowych Województwa Śląskiego. Przy ustanawianiu granic 

Rys. 1 Przebieg granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych w województwie śląskim.

Obszar dorzecza Wisły:
 1 – region wodny Małej Wisły,
 2 – region wodny Górnej Wisły,
 3 – region wodny Środkowej Wisły,  

 Obszar dorzecza Odry,
 4 – region wodny Górnej Odry,
 5 – region wodny Środkowej Odry,
 6 – region wodny Warty,  

 Obszar dorzecza Dunaju,
 7 – region wodny Czadeczki.
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obwodów rybackich wzięto pod uwagę dotychczasowe doświadczenie dotyczące prowadzenia gospo-
darki rybackiej, dane hydrograficzne oraz uwzględniono postulaty i uwagi osób, organizacji i instytucji 
zajmujących się gospodarką wodną, rybactwem i wędkarstwem.

Tabela 1. Powierzchnia regionów wodnych i obszarów dorzeczy w województwie śląskim.

Region wodny 
numer

Region wodny
Powierzchnia regionu 

wodnego w %
Obszar dorzecza

Powierzchnia obszaru 
dorzecza w %

1 Małej Wisły 26,6

Wisły 44,52 Górnej Wisły 9,9

3 Środkowej Wisły 8,0

4 Górnej Odry 22,3

Odry 55,35 Środkowej Odry 7,4

6 Warty 25,6

7 Czadeczki 0,2 Dunaju 0,2

Województwo Śląskie posiada 29 obwodów rybackich ustanowionych na powierzchniowych wodach 
śródlądowych płynących będących własnością Skarbu Państwa, który reprezentowany jest w naszym 
województwie przez 5 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej tj. w: Gliwicach, Krakowie, Po-
znaniu, Warszawie i Wrocławiu.
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Tabela 2. Szczegółowe zestawienie obwodów rybackich zlokalizowanych w województwie śląskim.

L.p. OBWODY RYBACKIE ADMINISTRATOR
Uprawniony 
do rybactwa 

UŻYTKOWNIK
REGION WODNY

1 Obwód rybacki rzeki Piotrówka - nr 1

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej  

w Gliwicach

Okręg Polskiego 
Związku 

Wędkarskiego  
w Katowicach

Górna Odra

2 Obwód rybacki rzeki Olza - nr 1
3 Obwód rybacki rzeki Odra - nr 1
4 Obwód rybacki rzeki Ruda - nr 1
5 Obwód rybacki zbiornika Rybnik - nr 2
6 Obwód rybacki rzeki Ruda - nr 3
7 Obwód rybacki rzeki Bierawka -nr 1
8 Obwód rybacki rzeki Kłodnica - nr 1
9 Obwód rybacki rzeki Drama - nr 1

10 Obwód rybacki potoku Toszeckiego 
 - nr 1

11 Obwód rybacki rzeki Pszczynka - nr 1

Mała Wisła

12 Obwód rybacki rzeki Pogoria  - nr 1
13 Obwód rybacki rzeki Przemsza - nr 1
14 Obwód rybacki rzeki Przemsza - nr 2
15 Obwód rybacki rzeki Brynica - nr 1

16 Obwód rybacki zbiornika Kuźnica 
Warężyńska - nr 1

17 Obwód rybacki rzeki Mała Wisła - nr 3

18 Obwód rybacki rzeki Mała Wisła - nr 1

Przedsiębiorstwo 
Handlowo 

Produkcyjne AP 
Maciej Wilk

19 Obwód rybacki zbiornika Goczałkowice 
– nr 2

Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo 

Wodociągów  
w Katowicach

20 Obwód rybacki rzeki Czadeczka - nr 1 Brak Czadeczka
21 Obwód rybacki rzeki Soła - nr 1

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej  

w Krakowie

Okręg Polskiego 
Związku 

Wędkarskiego  
w Bielsku-Białej

Górna Wisła

22 Obwód rybacki zbiornika Tresna na 
rzece Soła - nr 2

23 Obwód rybacki zbiornika Porąbka na 
rzece Soła - nr 3

24 Obwód rybacki zbiornika Czaniec na 
rzece Soła - nr 4
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25 Obwód rybacki rzeki Mała Panew - nr 1
Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu
Okręg Polskiego 

Związku 
Wędkarskiego  

w Częstochowie

Środkowa Odra

26 Obwód rybacki rzeki Pilica - nr 1
Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej  

w Warszawie
Środkowa Wisła

27 Obwód rybacki zbiornika wodnego 
Poraj na rzece Warta - nr 1 Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu

Warta28 Obwód rybacki rzeki Warta - nr 2
29 Obwód rybacki rzeki Liswarta - nr 1

Utworzone obwody rybackie w wyniku przeprowadzonych w 2004 roku konkursów ofert zostały 
wydzierżawione osobom fizycznym i prawnym, które zobowiązane są prowadzić w nich racjonalną 
gospodarkę rybacką. Głównymi użytkownikami ustanowionych obwodów rybackich są trzy Okręgi 
Polskiego Związku Wędkarskiego tj. w Bielsku-Białej, Częstochowie oraz Katowicach, a także Górno-
śląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach oraz Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne 
AP Maciej Wilk - Tychy, którzy gospodarują na powierzchni ogółem ok. 10148,44 ha śródlądowych 
wód płynących.

Powierzchnia użytkowanych obwodów rybackich przez poszczególne podmioty wynosi:
- Okręg PZW Katowice – 4051,92 ha,
- Okręg PZW Częstochowa – 1928 ha,
- Okręg PZW Bielsko-Biała – 1457,02 ha,
- GPW w Katowicach – 2600 ha,
- PHP AP M. Wilk – Tychy – 111,50 ha.

Poniżej na wykresie nr 1 jest przedstawiona powierzchnia użytkowanych obwodów rybackich wg 
użytkowników wód. Z poniższego wykresu wynika, iż PZW Katowice użytkuje w 39,9% wody obwodów 
rybackich pod względem powierzchni, GPW w Katowicach 25,6%, PZW Częstochowa 19%, PZW 
Bielsko-Biała 14,4%, PHP AP M. Wilk – Tychy 1,1%.

Częstochowa

Bielsko-Biała
Wykres 1. Powierzchnia wód obwodów rybackich wg użytkowników.
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Użytkownicy obwodów rybackich zobowiązani są do prowadzenia prawidłowej, racjonalnej gospo-
darki rybackiej zgodnie z zatwierdzonym operatem rybackim, oraz z umową oddania w użytkowanie 
obwodu rybackiego zawartą z właściwym Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej.

Wszyscy użytkownicy prowadzą zarybienia odpowiednimi gatunkami ryb zgodnie z typem rybackim 
wody oraz zaleceniami zawartymi w operacie rybackim. Wody użytkowanych obwodów rybackich są 
zarybiane w oparciu o 4 grupy gatunków ryb:

- gatunki typowo drapieżne (szczupak, sandacz, sum, węgorz, okoń) głównie zbiorniki wodne,
- karpiowate reofilne (boleń brzana, jaź, kleń, świnka) głównie rzeki, 
- łososiowate (pstrąg potokowy, lipień) tzw. wody Krainy Ryb Łososiowatych,
- karpiowate limnofilne (karaś, lin, karp) zbiorniki wodne poddane znacznej presji wędkarskiej.

Wykres 2. Struktura gatunkowa ryb w obwodach rybackich.

Wykres 3. Najpopularniejszy gatunek zarybieniowy (wg. operatów rybackich).

jaź

węgorz

okoń

boleń

pstrąg 

kleń 

świnka
lipień

karaś pospol.
miętuspłoć
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Poszczególne okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego dysponują własnymi ośrodkami wylęgar-
niczo-zarybieniowymi, w których produkowany jest materiał obsadowy do zarybień. Stosowany jest 
także zakup materiału zarybieniowego w innych okręgach. Wody użytkowanych obwodów rybackich 
(na podstawie założeń w operatach rybackich) zarybiane są głównie 17 gatunkami ryb. Powyżej przed-
stawione są wykresy opisujące strukturę gatunkową ichtiofauny w zarybianych obwodach rybackich. 
Wykres nr 2 określa, którego gatunku ryby jest najwięcej zarybianego w stosunku do wszystkich ga-
tunków wpuszczanych do wód obwodów rybackich. Z danych wynika, iż najwięcej zarybianego jest: 
szczupaka i jazia po 13%, następnie karpia i lina po 9%, węgorza i sandacza po 7% itd.

Natomiast wykres nr 3 przedstawia zarybienia obwodów rybackich tzw. „popularnymi” gatunkami 
ryb. Jest to najczęściej wpuszczany gatunek ryby do wód obwodów w stosunku do liczby wszystkich 
obwodów rybackich (wg założeń operatów rybackich) wyrażony w procentach.

Wśród gatunków ryb dominuje tutaj szczupak, którego dane przedstawione w liczbie 79%, określają, 
iż tego gatunku ryby użyto aż w 23 obwodach rybackich. W dalszej kolejności pozostają takie gatunki 
ryb jak; jaź w 76%, karp i lin w 52%, węgorz 45%, sandacz 41%, pstrąg potokowy i kleń po 38% itd. 
Celem dokonywanych zarybień jest utrzymanie i odtworzenie właściwego składu gatunkowego ryb i ich 
liczebności w ekosystemach wodnych rzek i zbiorników na terenie woj. śląskiego. To efekt prowadzo-
nej aktywnej gospodarki rybackiej szczególnie ważnej tam, gdzie występuje konieczność odbudowy 
zachwianej naturalnej równowagi biologicznej między gatunkami ryb drapieżnych i spokojnego żeru. 
Problem ten dotyczy wód, na których nastąpiło zachwianie naturalnych przepływów wód w korytach 
rzek nizinnych oraz w zbiornikach zaporowych, w których z powodu ingerencji człowieka następują 
częste wahania poziomu wody np. w stacjach uzdatniania wód, zbudowanych w celach ochrony prze-
ciwpowodziowej, dla potrzeb energetyki lub rolnictwa. Utrzymanie właściwych gatunków ryb w wodach 
przyczynia się do zwiększenia bioróżnorodności w wodach, a także możliwości produkcyjnych wód 
pod względem rybackim i wędkarskim. Zarybianie wód obwodów rybackich możliwe jest także dzięki 
funkcjonowaniu funduszy zarybieniowych okręgów i kół PZW. Dzięki finansowemu wsparciu w postaci 
dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach są zary-
biane rzeki i zbiorniki wodne znajdujące się  na terenie województwa śląskiego. Do wód wpuszczane 
są narybki 11 gatunków ryb w większości w naszym regionie zagrożonych wyginięciem.

Wśród nich najwięcej jest sandaczy, pstrągów potokowych, kleni, linów, boleni, szczupaków, świ-
nek i jazi. Trafiają one w ciągu całego roku do zbiorników wodnych i rzek należących do obwodów 
rybackich okręgów: bielskiego, częstochowskiego i katowickiego Polskiego Związku Wędkarskiego.

Istniejące na obszarze województwa śląskiego zbiorniki zaporowe nie mają jednolitego charakteru 
eksploatacyjnego. Funkcjonują jako zbiorniki: 

 - wyrównawczo – przeciwpowodziowe (np. Zb. Tresna),
 - wyrównawczo – energetyczne (Zb. Międzybrodzie),
 - wody pitnej (Zb. Czaniec, Zb. Wapienica, Zb, Goczałkowice),
 - wyrównawczo – rekreacyjne, wody przemysłowej (Zb. Poraj),
 - energetyczne (Zb. Rybnik).
Wobec takiego rozproszenia funkcji, zbiorniki nie reprezentują jednolitego charakteru zagospoda-

rowania rybackiego.
Na obszarze województwa śląskiego praktycznie cały ciężar prowadzenia gospodarki rybackiej na 

rzekach spoczywa na Polskim Związku Wędkarskim. W wodach płynących prowadzi się ograniczone 
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zabiegi gospodarcze. Dotyczą one głównie zarybiania rybami stanowiącymi obiekt połowów sporto-
wych oraz gatunkami zagrożonymi i wędrownymi. Rekompensuje to tylko w pewnym stopniu nieko-
rzystne zmiany środowiskowe powodowane zanieczyszczeniem, wadliwymi melioracjami, regulacją 
rzek i potoków, pozyskiwaniem z nich kruszywa, a głównie zabudową uniemożliwiającą migrację ryb. 
Zwłaszcza w województwie śląskim uwagi te wydają się być szczególnie ostro wyrażone. Aktualna 
jakość wód w istotnym stopniu zawęża spektrum gatunkowe ryb do najbardziej odpornych, tolerujących 
wymienione zmiany.

3. Gospodarka rybacko-wędkarska

Na terenie województwa śląskiego gospodarka rybacko-wędkarska prowadzona jest na rzekach 
i zbiornikach wodnych. Największym użytkownikiem tych wód jest Polski Związek Wędkarski (PZW). Na 
obszarach odpowiadających trzem byłym województwom, koła wędkarskie PZW podlegają Zarządowi 
Okręgu w Bielsku Białej (43 koła wędkarskie, 9 668 członków), Zarządowi Okręgu w Częstochowie 
(56 kół wędkarskich, 10 780 członków) oraz Zarządowi Okręgu w Katowicach (120 kół wędkarskich, 
około 46 000 członków). Najczęstszą formą użytkowania rybackiego wód przez PZW są połowy 
wędkarskie, a do nielicznych należą połowy selekcyjne i ichtiopatologiczne dokonywane przy pomocy 
sieciowych narzędzi połowu ryb.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach prowadzi gospodarkę rybacko-wędkar-
ską na Zbiorniku Goczałkowickim, gdzie realizowane są połowy ryb przy pomocy sieciowych narzędzi 
rybackich oraz połowy wędkarskie. Liczba sprzedawanych zezwoleń rocznych na wędkowanie wynosi 
2-3 tysiące, ponadto sprzedawane są zezwolenia okresowe. Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne 
AP Maciej Wilk prowadzi gospodarkę w obwodzie rybackim Mała Wisła nr 1, który tworzą rzeka Wi-
sła od źródeł do mostu drogowego w Strumieniu oraz wszystkie jej dopływy na tym odcinku. Drobni 
użytkownicy – niezależne towarzystwa wędkarskie, osoby prawne i fizyczne – prowadzą działalność 
wędkarską głównie na niewielkich zbiornikach wodnych.

Wszyscy użytkownicy prowadzą zarybienia gatunkami zgodnie z operatami rybackimi na poszczególne 
obwody rybackie. Wody poza obwodami rybackimi zarybiane są najczęściej na potrzeby wędkarstwa 
z uwzględnieniem typu rybackiego wody.

Grupę najważniejszych łowisk tworzą zbiorniki charakteryzujące się całkowitym odłowem (węd-
karskim i rybackim) powyżej 5 000 kg/rok, obecnością prawie wszystkich podstawowych gatunków 
ryb, użytkowaniem przez około 700 wędkarzy rocznie oraz presją powyżej 8 000 dni wędkowania 
rocznie. Są to zbiorniki: Tresna, Rybnik, Paprocany, Przeczyce, Goczałkowice, Poraj, Łąka, Kozłowa 
Góra, Dziećkowice, Porąbka, Buków I i II, Chechło Nakło, Papierok i Dzierżno Małe. Rzeki nizinne, 
na których zlokalizowane są łowiska o całkowitym odłowie w 2008 roku powyżej 1 300 kg, to: Odra, 
Wisła, Pszczynka, Ruda, Wisła i Warta. 

Do rzek i potoków zaliczanych do krainy pstrąga i lipienia, w których łączny udział pstrąga potoko-
wego i lipienia stanowił ponad 50% odłowionych ryb w łowisku, należą Wisła, Biała Przemsza, Żylica, 
Potok Biała, Koszarawa. W skali województwa największy udział w połowach wędkarskich w 2008 
roku osiągał karp (32%, 130 ton), którego występowanie i połowy są uzależnione od zarybień. Gatunek 
ten jest poławiany głównie przez wędkarzy, prawie we wszystkich zbiornikach zaporowych i rzekach 
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nizinnych. Najwięcej karpi odławianych jest w zbiornikach: Paprocany, Tresna, Buków I i II, Chechło, 
Nakło, Dziećkowice, Rybnik, Kozłowa Góra i Przeczyce. Gatunkami istotnymi w gospodarce rybac-
ko-wędkarskiej województwa śląskiego są ponadto: leszcz (24% połowów zarejestrowanych w 2008 
roku tj. 100 ton poławiany głównie w zbiornikach Tresna, Rybnik i Goczałkowice), szczupak (9%,  
37 ton, najważniejsze łowiska: Tresna, Dziećkowice, Przeczyce), płoć (8% , 33 tony, najważniejsze 
łowiska: Rybnik, Przeczyce, Tresna), sandacz (6%, 24 tony, najważniejsze łowiska: Tresna, Przeczyce, 
Kozłowa Góra), okoń (3%, 11 ton, najważniejsze łowiska: Tresna, Pławniowice, Poraj), lin (3%, 11 ton 
najważniejsze łowiska: Paprocany, Łąka), amur (2%, 7 ton poławiany głównie w zbiornikach Odra I  
i III, Sosna, Nieboczowy), jaź (1%, 5 ton, główne łowiska: Paprocany, Łąka i rzeka Odra), sum (<1%,  
4 tony, najważniejsze łowiska: Rybnik, Paprocany i rzeka Odra), pstrąg potokowy (<1%, 3 tony główne 
łowiska w górnym odcinku Wisły i jej dopływach), węgorz (<1%, 3 tony, najważniejsze łowiska: Kozło-
wa Góra, Goczałkowice, Łąka) oraz kleń (<1%, 3 tony główne połowy w rzece Wiśle, Odrze i Sole).

4. Wnioski końcowe

1. Po raz pierwszy od wielu lat precyzyjnie określono obowiązki i zadania użytkowników wód płyną-
cych.

2. Stały popyt na określone gatunki ryb i asortymenty zarybieniowe, spowodował rozwój hodowli 
poszukiwanych gatunków ryb.

3. Obowiązek realizowania zarybień zgodnie z operatem rybackim wzbogaca cieki i zbiorniki wodne 
zarówno pod względem ilości ryb jak i różnorodności gatunków.

4. Powszechne i stałe prowadzenie rejestrów amatorskiego połowu ryb tworzy bazę informacji, na 
podstawie której będzie można w przyszłości ocenić efektywność dotychczasowych zarybień 
i ewentualnie zweryfikować pod tym względem operaty rybackie.

5. Każdy użytkownik poprzez zabiegi zarybieniowe i ochronne oraz eksploatacje ichtiofauny ma istotny 
wpływ na kształtowanie się struktury odłowów poszczególnych gatunków, ale tylko w zakresie, na 
jaki pozwoli mu stan środowiska wodnego.

6. Prowadzone stale przez poszczególnych użytkowników rybackich zabiegi zarybieniowe pozwalają 
przypuszczać, że w wodach okręgu bielskiego, częstochowskiego i katowickiego nie nastąpią 
w najbliższym czasie radykalne zmiany w strukturze połowów poszczególnych gatunków.
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