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SZANOWNI RYBACY ŚRÓDLĄDOWI

Minęło właśnie pół roku od przekazania informacji o zamiarze odebrania nam przez ministra Marka
Gróbarczyka rekompensat wodno-środowiskowych. Niedługo potem głównie spośród członków
Polskiego Towarzystwa Rybackiego, Towarzystwa Promocji Ryb, spółki

z o.o. Polski Karp -

Organizacja Producentów, Związku Producentów Ryb - Organizacja Producentów i Lokalnych Grup
Rybackich powołano reprezentujący całe środowisko hodowców karpi - Rybacki Sztab Kryzysowy
(RSK). Po zorganizowanych przez RSK w marcu i kwietniu br. ogólnopolskich protestach rybackich, z
kręgów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaczęły nadchodzić informacje o
zamiarze odebrania 60 %, a potem już „tylko” 50 % środków finansowych, zaakceptowanych przecież
już przez UE i rozporządzenie właściwego ministra.
W kolejnym etapie działań, RSK zaprosił pana Ministra do Brzeszcz na rozmowy, które odbyły
się 29 maja br. i były połączone ze zwiedzaniem i poznaniem specyfiki gospodarki karpiowej.
Wówczas minister stwierdził, że rekompensaty wodno środowiskowe na stawy karpiowe powinny
być przyznane. Nie uzgodniono jedynie wysokości tych rekompensat. W maju br. minister Marek
Gróbarczyk wyraził wolę, żeby negocjacje z naszym środowiskiem udało się sfinalizować do końca
czerwca br. Niestety ani ww. deklaracja, ani nasze pismo z 11.07. br., w którym RSK domagał się
natychmiastowego uruchomienia Działania 2.5, nie spowodowały podjęcia konkretnych działań ze
strony MGMiŻŚ.
Należy podkreślić, że Rybacki Sztab Kryzysowy w trakcie swojego działania na przestrzeni
ostatnich miesięcy zorganizował także wiele akcji protestacyjno-informacyjnych, w tym również z
udziałem ogólnopolskich mediów. Udało się uzyskać dużo głosów, opinii, interpelacji i pism z
poparciem dla naszej sprawy z kręgów naukowych, samorządowych, a nawet rządowych, czego
najlepszym przykładem jest pismo Ministra Środowiska Jana Szyszki do Wicepremiera Mateusza
Morawieckiego. Wreszcie dzięki aktywności członków RSK w Sejmie odbyły się obrady połączonych
komisji Środowiska i Rolnictwa, które wydały wspólny dezyderat z apelem do MGMiŻŚ o
pozostawienie hodowcom karpi, czyli rybakom-rolnikom, rekompensat wodno-środowiskowych.
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Biorąc powyższe pod uwagę, oczekujemy. że na organizowanym przez MGMiŻŚ spotkaniu z
naszą branżą w dniu 1.09.br., otrzymamy informację o wdrażaniu działań wodno-środowiskowych
zgodnie z zapisami rozporządzenia MGMiŻŚ i oczekiwaniami całego środowiska hodowców karpi.
Ponadto informujemy, że Rybacki Sztab Kryzysowy na posiedzeniu w dniu 23.08.br. podjął
decyzję o ponownym zaostrzeniu protestu. W celu wyrażenia rybackiej determinacji

i przekonania

o absolutnej słuszności naszych żądań, apelujemy do rybaków, aby z dniem ukazania się niniejszej
odezwy, wywiesili flagi i banery na terenie wszystkich gospodarstw. Wzywamy również do licznego
przybycia (dokładne miejsce i godzina podane zostaną wkrótce) na organizowane w dniu 12.09.br.
ogólnopolskie zebranie rybaków w celu przedyskutowania aktualnej sytuacji i podjęcia kluczowych
decyzji, co do dalszej walki w naszej sprawie.
Wiemy, że trwa bardzo trudny sezon hodowlany, ale tylko nasze wspólne zaangażowanie
pozwoli odzyskać rekompensaty wodno-środowiskowe, które są niezbędne do zachowania ciągłości
funkcjonowania tradycyjnych stawów karpiowych w Polsce.
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