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Dotyczy: Interpelacja w sprawie wypłat rekompensat za utracone przychody dla 
rybaków ze spółdzielni „Regalica”.

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 35760 z dnia 7 września 2022 r. Pani Posłanki Urszuli 

Pasławskiej oraz Panów Posłów: Jarosława Rzepy, Marka Sawickiego, Dariusza Kurzawy, 

Michała Jarosa, w sprawie wypłat rekompensat za utracone przychody dla rybaków ze 

spółdzielni „Regalica”, przedstawiam poniżej odpowiedzi na zadane pytania.

1. Kiedy Rada Ministrów planuje wypłaty za utracone dochody wynikające z działalności 

na rzece Odrze i w jakich wysokościach. 

W chwili obecnej w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad opracowaniem założeń do 

projektu specustawy dotyczącej rewitalizacji Odry. W pracach tych uczestniczą 

przedstawiciele kilku resortów w tym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zakłada się, że 

w przygotowywanym projekcie specustawy znajdą się m.in. przepisy dotyczące działań 

kompensacyjnych związanych z wystąpieniem sytuacji kryzysowej na rzece Odrze, 

obejmujące w szczególności takie zagadnienia jak rekompensaty dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą na rzece Odrze w zakresie korzystania z jej zasobów – rybaków i 

przetwórców ryb. W ramach prowadzonych prac, zgodnie ze swoją właściwością, Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponował przepisy umożliwiające udzielanie pomocy, która by 

przysługiwała podmiotom działającym w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Przewiduje 

się, że pomocą zostałyby objęte następujące podmioty: 
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 armatorzy statków rybackich posiadających specjalne zezwolenie połowowe wydane 

na obszar Zalewu Szczecińskiego, Jeziora Dąbie, Jeziora Kamieńskiego – wyłącznie 

w celu wykonywania rybołówstwa w tej strefie; 

 uprawnieni do chowu, hodowli lub połowu ryb na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883) 

prowadzący działalność na obwodach rybackich rzeki Odry; 

 uprawnieni do chowu, hodowli lub połowu ryb na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym wykonujący rybołówstwo 

śródlądowe na rzece Odrze w celu wprowadzania ryb do obrotu; 

 wykonujący działalność gospodarczą oznaczoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD) kodem 10.20.Z lub wpisanym do rejestru przedsiębiorców skupujących 

produkty rybołówstwa, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2021 poz. 678), skupujący produkty 

rybołówstwa od podmiotów, o których mowa w pkt 1–3.

2. Jak długo przedsiębiorcy utrzymujący się z działalności na rzece Odrze mogą liczyć 

na wsparcie. 

Zakłada się, że pomoc będzie stanowiła rekompensatę utraconych przychodów w okresie 

braku możliwości prowadzenia przez podmioty działające w sektorze rybołówstwa 

i akwakultury działalności zarobkowej. Trwają obecnie prace nad określeniem 

szczegółowych warunków i trybu udzielania tej pomocy.

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krzysztof Ciecióra

podsekretarz stanu

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości: 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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