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„Współczynnik rybackości”- podstawy prawne

� Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013r,

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu

Spójności i Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego

� Preambuła (31): Szczegółowe rozwiązania dotyczące definicji obszaru i ludności objętych

strategiami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność powinny być określone wstrategiami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność powinny być określone w

odpowiednich programach zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy

� artykuł 32- RLKS jest skoncentrowany na konkretnych obszarach poniżej szczebla

regionalnego

� artykuł 33- Strategia rozwoju kierowanego przez społeczność zawiera przynajmniej

następujące elementy:- określenie obszaru i ludności objętych strategią



„Współczynnik rybackości”- podstawy prawne c.d.n. 

� Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15.105.2014r, w 

sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zgodnie z którym:

� artykuł 3- „obszar rybacki i akwakultury” oznacza obszar obejmujący brzeg morza, rzeki lub 

jeziora, obejmujący stawy lub dorzecza i charakteryzujący się wysokim poziomem 

zatrudnienia w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, który to obszar jest funkcjonalnie 

spójny pod względem geograficznym, gospodarczym i społecznym oraz określony jest w ten 

sposób przez dane państwo członkowskie; 

� artykuł 58- zakres stosowania – w ramach EFMR wspiera się zrównoważony rozwój obszarów 

rybackich i obszarów akwakultury z zastosowaniem podejścia rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność określonego w art. 32 rozporządzenia UE nr 1303/2013;

Dodatkowo:

� Wytyczne dotyczące treści programu operacyjnego EFMR na lata 2014-2020- wykaz kryteriów 

stosowanych przy wyborze obszarów zależnych od rybactwa;

� Zapisy dot. wyznaczenia obszaru rybackiego i akwakultury w umowie partnerstwa;

� Zapisy projektu PO RYBY 2014-2020;



Współczynnik rybackości

Instytucja Zarządzająca zobowiązana jest określić
odpowiednie kryteria, dzięki którym „obszary rybackie i
akwakultury” zostaną wytypowane na terenie Polski.

Najważniejsze dane obrazujące potencjał obszaru
rybackiego i obszaru akwakultury to:

�wysokość zatrudnienia w sektorze rybackim�wysokość zatrudnienia w sektorze rybackim

�wielkość rocznej produkcji

Aby uzyskać pomoc przygotowawczą, a następnie
wnioskować o status RLGD, stowarzyszenia będą musiały
udowodnić odpowiedni poziom zatrudnienia i
produkcji w sektorze rybackim zwany
„współczynnikiem rybackości”.



Metodologia obliczania współczynnika rybackości

IZ zleciła wykonanie ekspertyzy obejmującej
przygotowanie metodologii obliczania współczynnika,
który posłuży do wyznaczenia ”obszarów rybackich i
akwakultury” zgodnie z definicją zawartą w artykule 3
ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawieRady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003,
(WE) nr 861/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1255/2011.



Metodologia będzie uwzględniać dane odnoszące się 
do kryterium:

Wysokość 
zatrudnienia w 

sektorze rybackim i sektorze rybackim i 
akwakultury

Wysokość 
całkowitej 

produkcji w 
sektorze rybackim 

i akwakultury



Metodologia obliczania współczynnika rybackości c.d.

�Kwestionariusz RRW-22 – zestawienie dotyczące powierzchni

stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach

rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub

hodowli. Wzór kwestionariusza zatwierdzony jest w rozp.

Prezesa Rady Ministrów.( załącznik 1)

�Kwestionariusz RRW-23 - zestawienie dotyczące gospodarki

rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodachrybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach

płynących. Wzór kwestionariusza zatwierdzony jest w rozp.

Prezesa Rady Ministrów.(załącznik 2)

�Kwestionariusz RRW-19 - sprawozdanie o wynikach

ekonomicznych statku rybackiego, sprawozdanie to jest

zobowiązany dostarczyć każdy armator, dla każdego statku

oddzielnie (załącznik 3)

�Kwestionariusz RRW-20 - sprawozdanie o wynikach

ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego (załącznik 4)



Definicje

� Wielkość produkcji/połowów ryb

� Wielkość połowów wędkarskich

� Zakłady przetwórcze - liczone jako 1 podmiot w 
zatrudnieniu

� Wielkość zatrudnienia - według definicji zawartej w 
RRW- podaje liczbę osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracęumowy o pracę

� Podmiot rybacki - podmiot, którego siedziba albo 
miejsce prowadzenia działalności w zakresie 
akwakultury lub rybołówstwa znajduje się na obszarze 
rybackim i akwakultury

Każdy podmiot 
liczony jest 
jeden RAZ



Dziękuję za uwagę

Departament RybołówstwaDepartament Rybołówstwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


