
pkt 4 lit. c), a ta litera nie zosta³a przywo³ana w art.

25 ust. 1.

W demokratycznym pañstwie prawnym, którym Rzecz-

pospolita Polska jest, a w ka¿dym razie stara siê byæ (art. 2

Konstytucji RP), jedynie obywatel mo¿e robiæ wszystko,

czego mu prawo nie zabrania, podczas gdy w odniesieniu

do organów administracji publicznej (w analizowanych

przypadkach – PSR) i podmiotów wykonuj¹cych niektóre

zadania administracji publicznej (w analizowanych przy-

padkach – SSR) zasada jest w pewnym sensie odwrotna:

takie organy i podmioty przy wykonywaniu zadañ mog¹

robiæ tylko to, na co prawo im wyraŸnie pozwala.

Zestawienie art. 23 pkt 1-3 i pkt 4 lit. a), b) i c) ustawy

rybackiej z art. 25 ust. 1 tej ustawy, w którym nie ma ani lit.

a), ani lit. c) z pkt 4 art. 23 tej ustawy, prowadzi do oczywi-

stego w demokratycznym pañstwie prawnym wniosku:

stra¿nik Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej nigdy w ¿adnych oko-

licznoœciach nie mo¿e zatrzymaæ ani karty wêdkarskiej

(karty ³owiectwa podwodnego), ani zezwolenia na amator-

ski po³ów ryb, które wêdkarz lub kusznik podwodny kupi³ od

uprawnionego do rybactwa.

Koñcz¹c odniosê siê jeszcze do drugiej czêœci posta-

wionego mi pytania: jaka jest moc uchwa³y Zarz¹du

G³ównego Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego upowa-

¿niaj¹cej stra¿ników Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej do podej-

mowania takich kroków? Zastrzegam, ¿e takiej uchwa³y nie

znam. Je¿eli jednak rzeczywiœcie uchwa³a ZG PZW upraw-

nia stra¿ników SSR do zatrzymywania zezwoleñ na amator-

ski po³ów ryb sprzedanych przez uprawnionego do rybac-

twa wêdkarzom b¹dŸ kusznikom podwodnym, to taka

uchwa³a nie ma ¿adnej mocy prawnej, gdy¿ ¿adna uchwa³a

organizacji spo³ecznej, jak¹ jest PZW, nie mo¿e przyznaæ

stra¿nikom SSR kompetencji, których ustawa rybacka im

nie przyzna³a.

Wojciech Radecki

�Konferencje � Seminaria � Informacje � Spotkania � Zjazdy � Targi � Wystawy

Nasz udzia³ w Miêdzynarodowych Targach „Grüne

Woche – Zielony Tydzieñ ” 2013 w Berlinie

Corocznie w styczniu w Berlinie odbywaj¹ siê Miêdzy-

narodowe Targi „Zielony Tydzieñ”, podczas których pre-

zentowane s¹ osi¹gniêcia i produkty z dziedziny rolnictwa,

ogrodnictwa i przetwórstwa spo¿ywczego. W tym roku

organizowano ju¿ 78 edycjê tej imprezy, w której wziê³o

udzia³ 1630 wystawców z 67 krajów. Targi trwa³y od 21 do

30 stycznia 2013 roku, szacuje siê, ¿e liczba zwiedzaj¹cych

przekroczy³a 400 000 osób. W targach uczestniczy³o ponad

100 wystawców z Polski, reprezentuj¹cych ró¿ne regiony

i ró¿ne produkty rolno-spo¿ywcze. Wœród nich nie mog³o

zabrakn¹æ stanowiska Organizacji Producentów Ryb Jesio-

trowatych, która ju¿ tradycyjnie, jak co roku zorganizowa³a

grupowy wyjazd do Berlina na targi Grüne Woche dla szero-

kiej grupy przedstawicieli praktyki rybackiej, a tak¿e admini-

stracji regionalnej wspó³pracuj¹cej z bran¿¹ ryback¹

w Lokalnych Grupach Rybackich. G³ównym celem wyjazdu

by³ udzia³ w miêdzynarodowej konferencji, zorganizowanej

z inicjatywy OPRJ, oraz w towarzysz¹cych jej warsztatach.

Tegoroczna konferencja odbywa³a siê po has³em ”Innowa-

cje szans¹ na zrównowa¿one rybactwo” a w jej organizacji

wspó³uczestniczy³ Departament Rybo³ówstwa Minister-

stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zarówno tematyka, jak

i miejsce organizacji konferencji zosta³y wybrane nieprzy-

padkowo. W Komisji Europejskiej trwaj¹ prace nad reform¹

Wspólnej Polityki Rybackiej, a tak¿e przygotowywana jest

nowa perspektywa finansowa Europejskiego Funduszu

Rybackiego na lata 2014-2020. W tworzonych programach

du¿y nacisk k³adzie siê na szersze zastosowanie w rybac-

twie innowacyjnych technologii, które uczyni¹ rybactwo

europejskie nowoczesnym, konkurencyjnym i przyjaznym

œrodowisku. Organizacja konferencji w Berlinie w trakcie tak

presti¿owej dla bran¿y rolniczej imprezy wystawienniczej

umo¿liwi³a szeroki udzia³ przedstawicieli instytucji

zarz¹dzaj¹cych sektorem rybackim, nauki i praktyki rybac-

kiej nie tylko z Polski, ale równie¿ z innych krajów Unii Euro-

pejskiej oraz spoza Unii. O randze konferencji œwiadczy

fakt, ¿e obj¹³ j¹ patronatem Minister Rolnictwa i Rozwoju

Wsi, a w konferencji uczestniczyli wiceminister Kazimierz

Plocke, dyr. Departamentu Rybactwa Janusz Wrona, dyr.

S³u¿by Rybackiej przy Min. Rolnictwa Litwy Vytautas

Grušauskas i przedstawiciel Komisji Europejskiej Miguel

Pena Castellot.

Konferencjê otworzy³ przewodnicz¹cy Organizacji Pro-

ducentów Ryb Jesiotrowatych prezes Miros³aw Purzycki,

który powita³ w imieniu organizatorów uczestników konfe-

rencji, a nastêpnie udzieli³ g³osu ministrowi Kazimierzowi

Plocke (fot. 1). Minister Plocke w swoim wyst¹pieniu krótko

scharakteryzowa³ stan polskiego rybactwa zarówno mor-
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skiego, jak i s³odkowodnego oraz problemy zwi¹zane z jego

rozwojem. Na zakoñczenie z³o¿y³ ¿yczenia organizatorom

i uczestnikom konferencji.

Prowadzenie czêœci merytorycznej konferencji powie-

rzono dr. in¿. Zbigniewowi Karnickiemu, który przedstawi³

krótk¹ prezentacjê na temat zmian wielkoœci po³owów mor-

skich i na tym tle wzrostu produkcji rybackiej pochodz¹cej

z akwakultury. Po zakoñczeniu zapowiedzia³ dwie prezen-

tacje poœwiêcone problemowi restytucji jesiotra ba³tyc-

kiego. W pierwszej z nich prof. Ryszard Kolman nakreœli³

historiê populacji ba³tyckiej jesiotra ostronosego w Ba³tyku,

a nastêpnie przedstawi³ wyniki dotychczasowych prac nad

jej odbudow¹, prowadzonych w Polsce, koncentruj¹c siê

g³ównie na dorzeczu Wis³y. Na zakoñczenie podkreœli³ zna-

czenie dla powodzenia prac restytucyjnych wspó³pracy

krajów nadba³tyckich i przedstawi³ jej zaawansowanie.

Wystêpuj¹cy po nim dr Joern Gessner zaprezentowa³

wyniki koordynowanych przez niego prac nad restytucj¹

jesiotra ba³tyckiego w basenie Odry (fot. 2). Oprócz wyni-

ków zarybieñ nakreœli³ historiê formowania stada tarlaków

jesiotra ostronosego w Niemczech w oparciu o ryby

pochodz¹ce z warunków naturalnych, a tak¿e zapozna³

uczestników konferencji z wynikami ich rozrodu.

Kolejne dwie prezentacje dotyczy³y stricte innowacyj-

noœci w rybactwie. Tematyk¹ pierwszej z nich, autorstwa

Miguela Pena Castello (fot. 3), by³y mechanizmy finansowe

stymuluj¹ce wprowadzanie do rybactwa rozwi¹zañ innowa-

cyjnych. Zapozna³ on uczestników konferencji z pracami

nad tworzeniem zasad funkcjonowania przysz³ego Euro-

pejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Prace te s¹

na razie na wstêpnym etapie z uwagi na brak ostatecznych

decyzji dotycz¹cych wysokoœci bud¿etu unijnego. Nato-

miast Marcin Bo¿ek – przedstawiciel Departamentu

Rybo³ówstwa MRiRW pokaza³ na przyk³adzie SPO „Ryby

2007-2013” mo¿liwoœci stymulowania innowacyjnoœci

w rybactwie w Polsce.

Kolejny blok prezentacji poœwiêcony by³ praktycznym

przyk³adom wprowadzania innowacyjnych technologii do

rybactwa. Dr Kees Taal z Instytutu Ekonomicznego z Wage-

ningen zaprezentowa³ techniczne rozwi¹zania stosowane

w holenderskim rybo³ówstwie poprawiaj¹ce wskaŸniki eko-

nomiczne eksploatowanych jednostek rybackich. Prezen-

tacja prof. dr. hab. Andrzeja Dowgia³³o z MIR PIB zawiera³a

opisy nowoczesnych rozwi¹zañ technicznych urz¹dzeñ do

przetwórstwa ryb opracowanych przez kierowany przez

niego zespó³. Natomiast dr Kim Detloff z Niemieckiego

Towarzystwa Ochrony Przyrody zapozna³ uczestników

konferencji z alternatywnymi metodami po³owów, ograni-

czaj¹cych negatywne skutki dzia³alnoœci rybackiej na œro-

dowisko naturalne. Ostatnie wyst¹pienie konferencyjne,

którego autorem by³ prof. dr hab. Zdzis³aw Zakêœ poœwiê-

cone by³o efektywnoœci wykorzystania œrodków unijnych

przeznaczonych na projekty innowacyjne realizowane

w ramach programów SPO 2003-2007 i PO „Ryby

2007-2013” (fot. 4).

Po zakoñczeniu konferencji by³ czas wolny, który

mo¿na by³o przeznaczyæ na zapoznanie siê z prezentowa-
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Fot. 1. Prezes Miros³aw Purzycki udziela g³osu ministrowi Kazimie-
rzowi Plocke.

Fot. 2. Dr J. Gessner prezentuje wyniki prac restytucyjnych w ba-
senie Odry.

Fot. 3. Przedstawiciel Komisji Europejskiej M. Castello kreœli
przysz³e perspektywy finansowe rybactwa.



nymi na targach osi¹gniêciami wystawców z ró¿nych kra-

jów w dziedzinie produkcji i przetwórstwa rolno-

-spo¿ywczego. W pobli¿u stanowiska OPRJ mo¿na by³o

spotkaæ jesiotra dwuno¿nego (fot. 5).

Nastêpnego dnia równolegle odbywa³y siê dwa warsz-

taty. Jeden z nich poœwiêcony by³ tematowi innowacji

w sektorach akwakultury, rybo³ówstwa oraz przetwórstwa

rybnego, natomiast drugi wspó³pracy miêdzynarodowej na

rzecz restytucji jesiotra ba³tyckiego. Z uwagi na to, ¿e

warsztaty te odbywa³y siê w ró¿nych miejscach oddalonych

od siebie o kilkanaœcie kilometrów osoby uczestnicz¹ce

w nich podzielono na dwie grupy. Pierwsza z nich pozosta³a

na terenie Centrum Kongresowego ICC w Berlinie i uczest-

niczy³a w „warsztatach innowacyjnych”. Drug¹ przewie-

ziono autobusem do Instytutu Ekologii Wód i Rybactwa

Œródl¹dowego im. Leibniza, który ma swoj¹ siedzibê w „zie-

lonej” dzielnicy Berlina – Mûggelseedamm, gdzie odbywa³y

siê „warsztaty jesiotrowe”.

Warsztaty innowacyjne, z uwagi na z³o¿onoœæ proble-

matyki, podzielono dodatkowo na panele dyskusyjne.

W trakcie paneli dyskusyjnych poœwiêconych sektorowi

akwakultury i rybo³ówstwa œródl¹dowego omawiano

zagadnienia zwi¹zane z mo¿liwoœciami wsparcia dzia³añ

sektora w nowym okresie programowania w latach

2014-2020. Pan Marcin Bo¿yk z Ministerstwa Rolnictwa

i Rozwoju Wsi przedstawi³ stan oraz przebieg negocjacji

nad rozporz¹dzeniem unijnym w zakresie Europejskiego

Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na lata

2014-2020, spodziewany harmonogram prac nad doku-

mentami programowymi oraz podstawowe zmiany w zakre-

sie wsparcia w przysz³ych latach. Nastêpnie prowadz¹cy

spotkanie Andrzej Abramczyk zainicjowa³ dyskusjê nad

mo¿liwoœciami zastosowania

rozwi¹zañ innowacyjnych

w zakresie ochrony œrodowiska.

Podczas debaty g³os zabierali

miêdzy innymi przedstawiciele

hodowców ryb, w tym Marek Fer-

lin, prezes Polskiego Towarzy-

stwa Rybackiego oraz Iwona

Koza z Rejonowego Zarz¹du

Gospodarki Wodnej w Warsza-

wie. W trakcie dyskusji zwracano

uwagê na koniecznoœæ spraw-

niejszej ni¿ dotychczas koordy-

nacji dzia³añ oraz planowania

strategicznych inwestycji, do któ-

rych nale¿y zaliczyæ przede

wszystkim przep³awki. Porozu-

mienie w tej kwestii dotyczy

wszystkich œrodowisk korzy-

staj¹cych z wód œródl¹dowych.

Wspólnie uznano, i¿ jest to

szczególnie istotne na etapie przygotowania nowego pro-

gramu operacyjnego, a nastêpnie krajowych rozporz¹dzeñ

wdro¿eniowych. Program budowy nowych przep³awek

wymagaj¹cy znacznych œrodków finansowych powinien

byæ poprzedzony wnikliwym zinwentaryzowaniem potrzeb.

W dyskusji podkreœlono fakt, ¿e potrzeba zachowania

ci¹g³oœci morfologicznej wód wynika z postanowieñ Ramo-

wej Dyrektywy Wodnej.

W odpowiedzi na pytania dotycz¹ce rozgraniczenia

rybo³ówstwa œródl¹dowego od morskiego w nowym EFMR,

przedstawiciel MRiRW poinformowa³, i¿ pomimo wielokrot-

nych postulatów strony polskiej, Komisja Europejska nadal

stoi na stanowisku, aby obydwa sektory traktowaæ

w podobny sposób. W trakcie dotychczasowych negocjacji

nad kszta³tem EFMR uzyskano jednak znaczne rozszerze-

nie zakresu wsparcia dla rybactwa œródl¹dowego (zarówno

akwakultury, jak i rybo³ówstwa), w stosunku do pierwotnej

propozycji KE, w szczególnoœci na rzecz inwestycji produk-

cyjnych. Niemniej jednak, do zakoñczenia skomplikowa-

nego przebiegu prac nad ww. rozporz¹dzeniem o EFMR,

nie jest mo¿liwe okreœlenie ostatecznego katalogu oraz

zakresu operacji.

W trakcie sesji poœwiêconej rybo³ówstwu morskiemu

dyskusjê zdominowa³y zagadnienia krajowe. Uczestnicy

warsztatu zwracali uwagê na koniecznoœæ opracowania

nowych mechanizmów zwi¹zanych z dystrybucj¹ pomocy

unijnej w ramach przysz³ego programu operacyjnego.

Obecne rozwi¹zania, mimo dobrych za³o¿eñ, nie przynios³y

jeszcze spodziewanych efektów.

Moderuj¹cy dyskusjê dr Karnicki poruszy³ równie¿ bar-

dzo istotny problem postrzegania sektora rybo³ówstwa mor-

skiego. Wspó³praca miêdzy rybakami a organizacjami ekolo-
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Fot. 4. Prof. dr hab. Zdzis³aw Zakêœ podsumo-
wuje wyniki innowacyjne SPO i PO
2003-2007.

Fot. 5. Spotkanie z jesiotrem dwuno¿nym.



gicznymi nie nale¿y do naj³atwiejszych. Istotna jest rola insty-

tutów naukowych, odpowiedzialnych za przygotowanie

i obiektywn¹ weryfikacjê dostêpnych danych dotycz¹cych

zasobów w morzach. Z tego te¿ wzglêdu równie¿ ten obszar

wymaga „nowego otwarcia” i innowacyjnego podejœcia.

Dziêki wspó³pracy z naukowcami, sektorowi rybackiemu

³atwiej jest argumentowaæ i uzasadniaæ swoje postulaty.

Obecni na spotkaniu rybacy zwrócili w tym kontekœcie

uwagê na s³abo dostrzegalny w debacie publicznej problem

„ekoterroryzmu” i „ekoharaczy” dla organizacji ekologicz-

nych blokuj¹cych ró¿nego rodzaju inwestycje rybackie.

Pod koniec dyskusji Krzysztof Lewandowski z Okrêgu

PZW w Toruniu poruszy³ kwestiê wykorzystania Lokalnych

Grup Rybackich w procesie redystrybucji œrodków

w nowym okresie programowania. Ten bez w¹tpienia inno-

wacyjny pomys³ wart jest dalszej dyskusji, zw³aszcza je¿eli

chodzi o operacje o mniejszej wartoœci. Niemniej, jak

wskaza³ obecny na warsztatach pracownik Departamentu

Rybo³ówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie

nale¿y zapominaæ, ¿e LGR-y dzia³aj¹ na wybranych obsza-

rach Polski, co mog³oby eliminowaæ z pomocy grupy ryba-

ków nie bêd¹cych cz³onkami LGR-ów.

Przewodnim tematem warsztatów jesiotrowych by³a kon-

solidacja wspó³pracy miêdzynarodowej na rzecz odbudowy

ba³tyckiej populacji jesiotra ostronosego. Inicjatywa takiego

spotkania wysz³a ze strony Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego

i Departamentu Rybo³ówstwa MRiRW. Instytut Rybactwa

Œródl¹dowego od wielu lat prowadzi wspó³pracê w tym zakre-

sie z Instytutem Ekologii Wód i Rybactwa Œródl¹dowego im.

Leibniza w Berlinie. W ostatnich latach podpisaliœmy podobne

umowy o wspó³pracy z S³u¿b¹ Ryback¹ przy Ministerstwie

Rolnictwa Litwy w Wilnie, z Zapbaltrybvod’em, Instytutem

Oceanografii oraz AtlantNIRO w Kaliningradzie, z Centrum

Genetyki i Selekcji Ryb w Ropshy k. St. Petersburga oraz

z Instytutem BIOR z Rygi.

Dziêki uprzejmoœci i zaanga¿owaniu organizacyjnemu

dr. Joerna Gessnera spotkanie odby³o siê w Instytucie Eko-

logii Wód i Rybactwa Œródl¹dowego im. Leibniza. Uczestni-

czyli w nim przedstawiciele ww. organizacji (fot. 6).

Ze strony polskiej oprócz pracowników naszego Instytutu

i wspó³pracuj¹cych z nami gospodarstw rybackich –

cz³onków OPRJ w spotkaniu wziê³a aktywny udzia³ Katarzyna

Kamiñska – g³ówny specjalista Wydzia³u Zarz¹dzania Zaso-

bami Departamentu Rybo³ówstwa Ministerstwa Rolnictwa

i Rozwoju Wsi. Przedstawi³a ona zaawansownie prac organi-

zacyjnych zwi¹zanych ze wspólnym projektem restytucji

jesiotra ba³tyckiego w HELCOM. Nastêpnie dr Joern Gessner

zaprezentowa³ za³o¿enia przysz³ego projektu z propozycj¹

deklaracji uczestnictwa w nim ka¿dej ze stron. Prof. Ryszard

Kolman przedstawi³ zakres i wyniki dotychczasowej

wspó³pracy miêdzynarodowej, a nastêpnie przedstawiciele

poszczególnych krajów podzielili siê historycznymi danymi

dotycz¹cymi wystêpowania i po³owów jesiotra ba³tyckiego

oraz przedstawili plany jego restytucji na swoich terytoriach.

Ustalono, ¿e dalsze prace przygotowawcze do projektu bêd¹

prowadzone drog¹ e-mailow¹, a kolejne spotkanie dotycz¹ce

projektu odbêdzie siê w kwietniu 2013 roku.

Na zakoñczenie pobytu w Instytucie Ekologii Wód

i Rybactwa dr Joern Gessner zaprosi³ uczestników warszta-

tów na piesz¹ wycieczkê po terenie Instytutu, której g³ównym

celem by³o zapoznanie siê z baz¹ doœwiadczaln¹, a szcze-

gólnie z tarlakami jesiotra ostronosego p³ywaj¹cymi w base-

nach kompleksu hodowlanego z zamkniêtym obiegiem

wody.

Ryszard Kolman, Andrzej Lirski

Miros³aw Szczepkowski

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Szkolenie „Zasady i uwarunkowania zrównowa¿onego

korzystania z zasobów rybackich”

W dniach 30-31 stycznia oraz 1 lutego 2013 roku,

w Hotelu Park w Olsztynie odby³o siê szkolenie pt: „Zasady

i uwarunkowania zrównowa¿onego korzystania z zasobów

rybackich”. Szkolenie by³o integraln¹ czêœci¹ szeœciolet-

niego projektu rozpoczêtego w roku 2010 pt: „Opracowanie

i wdra¿anie zasad zrównowa¿onego korzystania z zasobów

rybackich oraz rozwój wspó³pracy przedstawicieli sektora

rybactwa œródl¹dowego” wspó³finansowanego przez Uniê

Europejsk¹ ze œrodków finansowych Europejskiego Fundu-

szu Rybackiego.
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Fot. 6. Uczestnicy warsztatów jesiotrowych.
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W spotkaniu wziê³o udzia³ ponad 60 osób reprezen-

tuj¹cych ró¿ne instytucje zwi¹zane z sektorem rybactwa

œródl¹dowego w Polsce. Najliczniejsz¹ grup¹ by³y osoby najœ-

ciœlej zwi¹zane z rybactwem, czyli ichtiolodzy z gospodarstw

rybackich, pracownicy PZW i osoby fizyczne prowadz¹ce

dzia³alnoœæ ryback¹. Nie zabrak³o równie¿ przedstawicieli

administracji pañstwowej i samorz¹dowej, a wiêc pracowni-

ków Regionalnych Zarz¹dów Gospodarki Wodnej, Urzêdów

Marsza³kowskich, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa, a tak¿e Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tematem wiod¹cym szkolenia by³y szeroko pojête

aspekty rozwoju zrównowa¿onego w rybactwie. W pierw-

szym dniu dr Joanna Mi³kowska-Rêbowska przedstawi³a

problematykê prawn¹ rozwoju zrównowa¿onego oraz kon-

sekwencji prawnych wynikaj¹cych z wprowadzenia jego

zasad w ustawodawstwie. Omówiono równie¿ tematy

dotycz¹ce racjonalnej gospodarki w obwodach rybackich

(dr in¿. Maciej Mickiewicz), znaczenia informacji w prowa-

dzeniu racjonalnej gospodarki rybacko-wêdkarskiej (prof.

dr hab. Arkadiusz Wo³os) oraz wp³ywu jakoœci ekosyste-

mów wodnych na populacje cennych gatunków ryb i gospo-

darkê ryback¹ (mgr in¿. Tomasz Czerwiñski).

W drugim dniu szkolenia kontynuowano tematykê roz-

woju zrównowa¿onego w rybactwie œródl¹dowym. Filozo-

ficzne podstawy oraz historiê kszta³towania siê idei ekoro-

zwoju przedstawi³ dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM.

Kolejne referaty dotyczy³y praktycznych aspektów rozwoju

zrównowa¿onego oraz wybranych problemów poja-

wiaj¹cych siê na granicy ochrony œrodowiska naturalnego

i rybactwa. Problematykê racjonalnej gospodarki w ekosys-

temach rzecznych poruszy³ dr hab. Wies³aw Wiœniewolski,

prof. IRS. Na temat wp³ywu kormorana czarnego na stan

zasobów ryb wypowiada³ siê mgr in¿. Piotr Traczuk, nato-

miast aspekty akwakultury w kontekœcie ekorozwoju

przedstawi³ dr in¿. Andrzej Lirski.

Kolejne trzy referaty dotyczy³y tematyki wêdkarskiej

i rybacko-wêdkarskiej. Pojawiaj¹ce siê konflikty pomiêdzy

rybactwem a wêdkarstwem omówi³ dr in¿. Tomasz Czar-

kowski reprezentuj¹cy Warmiñsko-Mazurski Oœrodek
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Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, zaœ sposoby gospoda-

rowania populacjami gin¹cych lub zagro¿onych gatunków

przedstawi³ dr hab. Miros³aw Szczepkowski, prof. IRS. Blok

wyk³adowy zakoñczy³ mgr in¿. Marek Trella prelekcj¹

dotycz¹c¹ wykorzystania narzêdzi internetowych w pozy-

skaniu informacji o presji wêdkarskiej.

Drugi dzieñ zakoñczy³a dyskusja podczas otwartego

spotkania cz³onków Oddzia³u Rybackich U¿ytkowników

Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych Zwi¹zku Producen-

tów Ryb, natomiast w trzecim dniu podsumowano szkole-

nie krótk¹ dyskusj¹, dotycz¹c¹ tematyki poruszanej pod-

czas spotkania.

Tomasz Czerwiñski

Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Konferencja i szkolenie hodowców karpia w Licheniu

Starym

Osiemnasty ju¿ raz, w pierwszych dniach lutego 2013

roku, w funkcjonalnym i przyjaznym goœciom centrum kon-

ferencyjnym „Magda” w Licheniu, spotkali siê hodowcy,

przedstawiciele urzêdów pañstwowych i samorz¹dowych

oraz nauki. O zainteresowaniu konferencj¹ œwiadczy³a

doskona³a frekwencja, przyby³o niemal 250 osób (!) Wed³ug

planów organizatorów z Polskiego Towarzystwa Rybac-

kiego, trzydniowe spotkanie mia³o u³atwiæ odpowiedŸ na

dwa pytania: „jak dziœ kochaæ karpia” oraz dotycz¹ce wizji

teraŸniejszoœci i przysz³oœci bran¿y. Zauwa¿alne zmiany na

krajowym rynku ryb dotycz¹ równie¿ karpia, tak charaktery-

stycznego dla naszej tradycji kulinarnej gatunku. Potrzebne

jest nowe spojrzenie w przysz³oœæ, okreœlenie priorytetów

i strategii rozwoju sektora. ¯artobliwe sformu³owanie

o „kochaniu karpia” nale¿y rozumieæ jako d¹¿enie bran¿y do

rozszerzenia pozytywnego postrzegania karpia na wszyst-

kie grupy wiekowe konsumentów, w tym ludzi m³odych.

Program konferencji i szkolenia obejmowa³ szerokie

spektrum zagadnieñ istotnych dla sektora. Wiele uwagi

poœwiecono funduszom unijnym, zdrowiu ryb, rynkowi ryb,

nowym technologiom produkcji, karmieniu ryb, problematyce

odszkodowañ za straty powodowane przez zwierzêta

rybo¿erne, koniecznoœci dywersyfikacji produkcji i dochodów.

W trakcie konferencji wyst¹pi³o szeœcioro prelegentów,

natomiast w czêœci szkoleniowej wyg³oszono dwadzieœcia

referatów.

Konferencja:

1. Igor Wawrzyniak (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Wsi): Czego hodowcy karpia mog¹ oczekiwaæ w nowym

PO Ryby 2014-2020?

2. Krzysztof Hryszko (Instytut Ekonomiki Rolnictwa

i Gospodarki ¯ywnoœciowej): Co siê wydarzy³o na pol-

skim rynku rybnym w 2012 roku?

3. Andrzej Lirski (Instytut Rybactwa Œródl¹dowego): Co

z tym karpiem?

4. Anna Pyæ (Aller Aqua Polska): Czy w Unii Europejskiej

jest miejsce dla karpia?

5. Jan ¯elazny (Pañstwowy Instytut Weterynaryjny

w Pu³awach): Zdrowie ryb, czy widaæ œwiate³ko w tunelu?

6. Janusz Guziur (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski),

Krzysztof Ciszewski (Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie): Pamiêtajmy o Dubischu

nie tylko w 2013 roku.

Program dwudniowego szkolenia zosta³ podzielony na

siedem sesji tematycznych.

Sesja 1: PO Ryby 2007-2013-03-28

1. Karol Girus (Gospodarstwo Rybackie Mo¿d¿anów):

Rekompensaty wodnoœrodowiskowe z rybackiego

punktu widzenia.

2. Konrad Turkowski, Natalia S³awiñska (Uniwersytet War-

miñsko-Mazurski): Rekompensaty wodnoœrodowiskowe

z punktu widzenia ekonomisty.

3. Piotr D¹browski (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa): Aktualny stan wdra¿ania Programu Opera-

cyjnego.

4. Pawe³ £azarski (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi):

Jak dobrze wykorzystaæ fundusze w nowym PO Ryby

2014-2020?

Sesja 2: Zdrowie ryb

1. Teresa Nowak-Kobus (lek. wet. Piaseczno): Czynniki

usposabiaj¹ce do wystêpowania niektórych chorób ryb.

2. Wiktor Niemczuk (Uniwersytet Przyrodniczy Wroc³aw):

Epidemiologiczne aspekty diagnostyki chorób ryb. Trud-

noœci w interpretacji wyników badañ laboratoryjnych.

3. Marek Matras, Magdalena Stachnik, Ewa Borzym, Joan-

na Maj (Pañstwowy Instytut Weterynaryjny w Pu³awach):

Analiza mo¿liwoœci rozprzestrzeniania siê KHV u karpia.

4. Jan ¯elazny (Pañstwowy Instytut Weterynaryjny

w Pu³awach): Zasadnoœæ i specyfika antybiotykoterapii

ryb s³odkowodnych.

Sesja 3: Szkodniki w rybactwie

1. Andrzej £akomy (Polski Zwi¹zek Wêdkarski w Pozna-

niu): Wydawanie zezwoleñ na redukcjê zwierz¹t rybo¿er-

nych – proza ¿ycia.
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2. Bogdan Wzi¹tek (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski):

Wp³yw zwierz¹t rybo¿ernych na gospodarkê ryback¹.

3. Dorota £ukasik, Lidia Sternik-Stempowska (Generalna

Dyrekcja Ochrony Œrodowiska), Miros³aw Kuczyñski

(Polska Akademia Nauk, Go³ysz): Dwug³os w sprawie

zwierz¹t chronionych na obrêbach hodowlanych i obwo-

dach rybackich.

Sesja 4: Legislacja

1. Andrzej Lirski (Instytut Rybactwa Œródl¹dowego): Poroz-

mawiajmy o tym, czego nie lubimy, a prawem jesteœmy

zobligowani.

2. Anna M. Wiœniewska: Potencjalne problemy gospodarki

rybackiej zwi¹zane z wdra¿aniem Ramowej Dyrektywy

Wodnej.

3. Anna M. Wiœniewska: Ramowa Dyrektywa Wodna, co to

jest i na czym polega jej wdra¿anie?

Sesja 5: Promocja i sprzeda¿

1. Maciej Dolata (firma Inspire): Czy ju¿ widaæ "Naszych

Rybaków"?

2. Jerzy Safader (Polskie Stowarzyszenie Przetwórców

Ryb): Akwakultura w przetwórni.

Sesja 6: Prezentacja firm

1. Prezentacje firm zwi¹zanych z bran¿¹

Sesja 7: Dywersyfikacja produkcji i technologie

1. Jan Mazurkiewicz, Wojciech Andrzejewski, Katarzyna Przy-

bylska, Katarzyna ¯o³nierewicz (Uniwersytet Przyrodniczy

w Poznaniu): Aspekty technologiczne i ocena efektywnoœci

stosowania pasz PANTO Karpfengold w ¿ywieniu karpi.

2. Rados³aw Kowalski (Polska Akademia Nauk Olsztyn),

Ziemowit Pirtañ (Stowarzyszenie Hodowców Ryb £oso-

siowatych): Produkcja ryb karpiowatych w obiegach

recyrkulacyjnych – perspektywy rozwoju i obecne barie-

ry technologiczne.

3. Rafa³ Kamiñski, Jacek Wolnicki (Instytut Rybactwa

Œródladowego): Smaczny i zdrowy. Trudny w hodowli?

Czy w naszych stawach jest miejsce dla lina?

Po oficjalnym otwarciu konferencji, sekretarz stanu, mini-

ster Kazimierz Plocke w swoim wyst¹pieniu okreœli³ strate-

giczne wyzwania stoj¹ce przed hodowcami karpia. Do najbar-

dziej istotnych zagadnieñ zaliczy³ problematykê zbytu karpia.

Obok koniecznoœci wspó³pracy z du¿ymi sieciami handlowymi

niezbêdne jest utrzymanie lokalnych rynków i sprzeda¿y bez-

poœredniej, uruchamianie przetwórstwa oraz promocja kon-

sumpcji ryb stawowych. Konieczne jest równie¿ innowacyjne

podejœcie do nowych wyzwañ w tradycyjnym chowie i hodowli

karpia. Szczególnie istotna jest problematyka dobrostanu ryb,

skuteczne metody leczenia ryb i przetwórstwo. Niezbêdne jest

zachowanie znacz¹cych, najwiêkszych w Unii Europejskiej

powierzchni stawowych w naszym kraju. W zachowaniu sta-

wów mo¿e byæ pomocne okreœlenie ich wartoœci pozaproduk-

cyjnych i przekazywanie tych informacji organom administracji

pañstwowej i samorz¹dowej. Minister opowiedzia³ siê za

koniecznoœci¹ utrzymania rekompensat wodnoœrodowisko-

wych w przysz³ym programie operacyjnym. Konieczne jest

uporanie siê z problemem braku chêtnych do nauki zawodu

zarówno na poziomie szkó³ œrednich, jak i wy¿szych, gdy¿ za

kilka lat mo¿e wyst¹piæ deficyt wykszta³conych kadr do pracy

w akwakulturze. Nie mo¿na równie¿ zaniedbaæ dokszta³cania

zawodowego ludzi pracuj¹cych w sektorze. Na zakoñczenie

swojego wyst¹pienia minister podkreœli³ dobr¹ wspó³pracê

resortu rolnictwa z Polskim Towarzystwem Rybackim,

wspó³praca ta powinna byæ szczególnie intensywna w okresie

uzgodnieñ nowego programu na lata 2014-2020.

Perspektywy nowego okresu programowania przed-

stawione przez pracowników Departamentu Rybo³ówstwa
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z ministerstwa s¹ bardzo obiecuj¹ce. Wed³ug planów

znacznie zwiêkszy³ siê bud¿et, z oko³o 3,8 mld euro w obec-

nym programie, do oko³o 6,6 mld euro w Europejskim Fun-

duszu Morskim i Rybackim na lata 2014-2020. Nale¿y jed-

nak pamiêtaæ, ¿e planowany wzrost alokacji wynika po czê-

œci z faktu, ¿e rozszerzy³ siê zakres dzia³ania w ramach

Europejskiego Funduszu Rybackiego, miêdzy innymi na

zarz¹dzanie polityk¹ morsk¹, gromadzenie danych i kon-

trole. Mo¿na jednak oczekiwaæ, ¿e na zrównowa¿ony roz-

wój rybo³ówstwa, akwakultury i obszarów rybackich prze-

znaczonych zostanie nie mniej ni¿ 4,535 mld euro. Jak du¿e

bêd¹ ostatecznie przyznane Polsce œrodki finansowe, czas

poka¿e, gdy¿ w Brukseli stale jeszcze trwaj¹ uzgodnienia

bud¿etowe.

Spraw¹ priorytetow¹ jak zwykle jest podzia³ œrodków

na lata 2014-2020 pomiêdzy poszczególne kraje cz³onkow-

skie. W celu zobiektywizowania kryteriów proponuje siê

uwzglêdniæ nastêpuj¹ce dane:

� poziom zatrudnienia w sektorze rybo³ówstwa

i akwakultury (uwzglêdniaj¹c przetwórstwo);

� poziom produkcji w sektorze rybo³ówstwa i akwa-

kultury (uwzglêdniaj¹c przetwórstwo);

� udzia³ ³odziowego rybo³ówstwa przybrze¿nego

w ogólnej flocie rybackiej;

� potencja³ akwakultury i rybo³ówstwa œródl¹dowego

wyra¿ony powierzchni¹ wód œródl¹dowych (zbiorni-

ków, cieków i stawów).

W tym kontekœcie uzyskanie pe³nych i wiarygodnych

informacji staje siê dla sektora akwakultury spraw¹ o strate-

gicznym wrêcz znaczeniu. Informacje te zbierane s¹ przy

zastosowaniu kwestionariusza RRW-22, od jakoœci tych

badañ zale¿y bardzo wiele.

W porównaniu z poprzednimi programami operacyj-

nymi, w nadchodz¹cym znacznie wiêcej miejsca poœwiê-

cono akwakulturze, ze szczególnym naciskiem na „zrówno-

wa¿ony rozwój akwakultury”. Planowane skierowanie

znacz¹cych funduszy na akwakulturê umo¿liwiæ ma wzrost

produkcji oraz dostaw ryb i owoców morza w UE i w efekcie

zmniejszyæ uzale¿nienie europejskiego rynku rybnego od

dostaw z importu.

Przewidziane jest powo³anie nowego komitetu

doradczego do spraw akwakultury, co mo¿na interpreto-

waæ jako d¹¿enie do zwiêkszenia rangi ca³ego sektora.

OdpowiedŸ na istotne dla wszystkich zainteresowanych

pytanie, kiedy zostanie przyjêty Europejski Fundusz Morski

i Rybacki jest jeszcze trudna, wed³ug ostatnich informacji

bêdzie to koniec 2013 roku.

Zgodnie z deklaracjami unijnymi szczególnie intensyw-

nie w nastêpnym programie ma byæ wspierana innowacyj-

noœæ. W sformu³owaniu tym zawarte s¹ miêdzy innymi

plany przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do zmniejszenia
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wp³ywu akwakultury na œrodowisko, zrównowa¿one gospo-

darowanie zasobami, poprawa dobrostanu ryb oraz stoso-

wanie u³atwieñ dla nowoczesnych, zrównowa¿onych

metod produkcji. Przewiduje siê tak¿e wprowadzanie do

obrotu nowych gatunków ryb o du¿ych perspektywach ryn-

kowych, znacznie udoskonalonych produktów rybnych,

a tak¿e nowatorskich lub ulepszonych systemów zarz¹dza-

nia i organizacji.

Znacz¹ce œrodki finansowe maj¹ byæ przeznaczone na

inwestycje produkcyjne w akwakulturze. Na dofinansowanie

bêd¹ mog³y liczyæ dzia³ania zwi¹zane z dywersyfikacj¹ pro-

dukcji akwakultury i hodowanych gatunków, modernizacja

przedsiêbiorstw akwakultury oraz poprawa warunków pracy.

Istotne znaczenie ma mieæ poprawa dobrostanu ryb, wspie-

rane bêdzie uzbrajanie gospodarstw w sprzêt s³u¿¹cy ochro-

nie przed dzikimi drapie¿nikami. Problemem gospodarstw

karpiowych jest ich szybka dekapitalizacja, dlatego z du¿ym

zainteresowaniem uczestników konferencji spotka³y siê

zapowiedzi wspierania odbudowy stawów, w tym odmulania

dna.

Nowy program ma równie¿ intensywnie wspieraæ

przedsiêbiorczoœæ w sektorze akwakultury. Cel ten nale¿y

rozumieæ miêdzy innymi jako preferowanie wprowadzania

do obrotu i bezpoœredniej sprzeda¿y przede wszystkim

w³asnych produktów rybnych.

Sprawy rynkowe, problemy ze zbytem, importem kar-

pia wzbudza³y du¿e emocje wœród uczestników konferen-

cji. Polski rynek karpia, najwiêkszy w Unii Europejskiej sza-

cowany jest obecnie na oko³o 18-20 tys. ton. Rosn¹cy

z roku na rok import ¿ywego karpia z krajów oœciennych

wymusza postawienie sprawy w³aœciwego oznakowania

miejsca produkcji karpia jako priorytetowej dla œrodowiska.

Produkcja karpia w Europie Œrodkowowschodniej stagnuje

lub wykazuje niewielki wzrost. Bez zwiêkszenia konsumpcji

karpia w poszczególnych krajach trudno bêdzie liczyæ na

du¿e mo¿liwoœci wyeksportowania nadwy¿ek po ewentual-

nym wzroœcie produkcji, czego efektem mo¿e byæ swoista

„wojna cenowa”.

Gor¹ce dyskusje wywo³a³ problem strat powodowanych

przez zwierzêta rybo¿erne. Wed³ug opinii s³uchaczy obecnie

obowi¹zuj¹ce prawodawstwo nie w pe³ni zabezpiecza interesy

finansowe hodowców. Prezentacja dotycz¹ca wykorzystywa-

nia œrodków w obecnym programie operacyjnym wykaza³a, ¿e

doœwiadczenia zebrane zarówno przez beneficjentów, jak

i ARiMR w poprzednim programie umo¿liwi³y sprawniejsze ni¿

w SPO 2004-2006 r. sk³adanie wniosków i w efekcie szybkie

wyczerpanie œrodków finansowych. Ze zrozumia³ych wzglê-

dów du¿e zainteresowanie s³uchaczy budzi³y rekompensaty

wodnoœrodowiskowe. Wed³ug przedstawionych informacji

ostateczna kwota limitu finansowego w ramach œrodka 2.2.

wynosi 331 mln z³ (wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2012

roku) przy pocz¹tkowym zatwierdzonym limicie 241, 8 mln.

£¹cznie odby³y siê cztery nabory na to dzia³anie. W tym konte-

kœcie bardzo ciekawe by³o spojrzenie hodowcy na problema-

tykê rekompensat wodnoœrodowiskowych, jak równie¿ wys-

t¹pienie ekonomisty opisuj¹cego meandry i negatywne

oddzia³ywanie systemu dop³at w rolnictwie.

Potwierdzeniem starej maksymy medycznej „lepiej

zapobiegaæ ni¿ leczyæ” by³a informacja, ¿e na 100 przypad-

ków wprowadzania KHV do gospodarstw rybackich a¿ 75

mog³o byæ zwi¹zanych z przerzutami ryb. Ograniczenie roz-

przestrzeniania ró¿nych jednostek chorobowych (nie tylko

KHV) wymaga rygorystycznego przestrzegania szeroko

rozumianej profilaktyki.

Bardzo cenne by³o uzmys³owienie uczestnikom szkole-

nia, ¿e zbli¿aj¹cy siê termin wdro¿enia Ramowej Dyrektywy

Wodnej wymaga aktywnego uczestnictwa w konsultacjach

spo³ecznych. Przedstawienie wybranych, istotnych dla bra-

n¿y zapisów wskazuje na koniecznoœæ profesjonalnego moni-

torowania procesu legislacji. S¹ to sprawy, które zapewne

bêd¹ decydowa³y o rentownoœci produkcji akwakultury.

Karp jest g³ównym gatunkiem chowanym w stawach

ziemnych, nie nale¿y jednak zapominaæ o polikulturach.

Nieco zapomniany w ostatnich latach lin zas³uguje z pewno-

œci¹ na wiêksze zainteresowanie hodowców, gdy¿ jak wyka-

zano jest to gatunek z du¿ymi perspektywami rynkowymi

w Unii Europejskiej. Przedstawiono równie¿ mo¿liwoœci

chowu karpia w systemach recyrkulacyjnych oraz intensyfi-

kacji produkcji przy zastosowaniu pasz zbilansowanych.

Zgodnie z maksym¹ „nie sztuka wyprodukowaæ, sztuka

sprzedaæ” w wielu wyst¹pieniach przewija³ siê w¹tek pro-

mocji ryb, w tym rozwijaj¹cej siê marki Nasi Rybacy.

Nie samymi wyk³adami cz³owiek ¿yje... Na zakoñcze-

nie odby³ siê wspania³y bal, w trakcie którego mo¿na by³o

równie¿ przetestowaæ niezrównany smak wielu „produktów

akwakultury”. W trakcie imprezy nadano zaszczytny tytu³

Rybaka Roku Zygmuntowi Daczce, znanemu, szanowa-

nemu i powszechnie lubianemu hodowcy karpia i pstr¹ga

têczowego z Opola Lubelskiego.

Andrzej Lirski

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
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Fot. 6. Rybacy Roku w komplecie, trzeci od lewej tegoroczny lau-
reat Zygmunt Daczka.



XVIII Krajowa Konferencja Rybackich U¿ytkowników Jezior,
Rzek i Zbiorników Zaporowych

„Rozwój wspó³pracy przedstawicieli sektora rybactwa œródl¹dowego jako sposób

wdra¿ania zasad zrównowa¿onego korzystania z zasobów rybackich”

Kanu Club, Nowy Zyzdrój, 5 – 7 czerwca 2013 r.

Zak³ad Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie zaprasza do wziêcia udzia³u w XVIII Kra-
jowej Konferencji Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych, która odbêdzie siê w dniach 5-7 czerwca
2013 roku w Kompleksie Konferencyjno-Wypoczynkowym Kanu Club, po³o¿onym nad malowniczym jeziorem Zyzdrój Wielki,
na Mazurach (www.kanuclub.pl). W tym roku bêdzie to ju¿ czwarta konferencja organizowana w ramach projektu wspó³finan-
sowanego ze œrodków PO „Ryby 2007-2013”, a jej has³o przewodnie brzmi: „Rozwój wspó³pracy przedstawicieli sektora
rybactwa œródl¹dowego jako sposób wdra¿ania zasad zrównowa¿onego korzystania z zasobów rybackich”.

Na naszym spotkaniu przedstawione zostan¹ wyniki analiz dotycz¹cych aktualnej wielkoœci produkcji ryb jeziorowych,
stanu jeziorowej gospodarki zarybieniowej oraz kondycji ekonomicznej rybactwa jeziorowego i gospodarstw stawowych.
Zagadnienia te zostan¹ przedstawione przez pracowników Zak³adu Bioekonomiki Rybactwa IRS w Olsztynie. Jak co roku,
wœród wyk³adów konferencyjnych znajdzie siê tematyka zwi¹zana z gospodark¹ ryback¹ na rzekach i zbiornikach zaporo-
wych. Planowane s¹ te¿ wyst¹pienia poruszaj¹ce zagadnienia zwi¹zane z racjonalnym gospodarowaniem populacjami
zagro¿onych gatunków ryb, proekologicznej gospodarki cennymi gatunkami oraz presji drapie¿niczej kormorana na stan ich-
tiofauny w wodach polskich. Ponadto aktualn¹ problematykê zwi¹zan¹ z prawem obowi¹zuj¹cym w zakresie rybactwa
œródl¹dowego przedstawi Profesor Wojciech Radecki z Zak³adu Prawa Ochrony Œrodowiska, Instytutu Nauk Prawnych PAN
we Wroc³awiu. Jak co roku, na nasz¹ Konferencjê zapraszamy nie tylko przedstawicieli nauki rybackiej, ale równie¿ prakty-
ków i reprezentantów instytucji nadzoruj¹cych racjonaln¹ gospodarkê ryback¹, w tym: Departament Rybo³ówstwa Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regionalne Zarz¹dy Gospodarki Wodnej, Urzêdy Marsza³kowskie. Przewidujemy jak co roku
gor¹ce dyskusje, w których g³os zabior¹ nie tylko prele-
genci oraz obecni na naszej Konferencji przedstawiciele
praktyki rybackiej i Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, ale
tak¿e przedstawiciele zaproszonych instytucji. Ponadto
ka¿dy z uczestników Konferencji otrzyma jako materia³y
konferencyjne monografiê pt. „Zrównowa¿one korzysta-
nie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 roku”.

Na tym etapie organizacji Konferencji niestety nie
mo¿emy zaprezentowaæ jeszcze szczegó³owego programu,
uwzglêdniaj¹cego rozk³ad godzinowy poszczególnych
wyst¹pieñ i dok³adne brzmienie ich tytu³ów oraz wszystkie
nazwiska prelegentów. Wszelkie informacje na temat pro-
jektu oraz XVIII Krajowej Konferencji Rybackich U¿ytkowni-
ków Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych (w tym karta
zg³oszenia, szczegó³owy program, ankiety) s¹ na bie¿¹co
aktualizowane na naszej stronie www.zs.infish.com.pl.

Gwarantujemy solidn¹ porcjê najbardziej aktualnych
informacji na temat szeroko rozumianej gospodarki
rybacko - wêdkarskiej w jeziorach, rzekach i zbiornikach
zaporowych, a tak¿e przyjazn¹, niemal rodzinn¹ atmos-
ferê naszego spotkania.

Zapraszamy serdecznie!

Pocz¹tek Konferencji: 5 czerwca (œroda), godzina 1100

Zakoñczenie: 7 czerwca (pi¹tek), godzina 1200

Koszt uczestnictwa wynosi 300 z³ brutto (w tym 23%
VAT). W ramach tej op³aty przewidziana jest uroczysta
kolacja wraz z opraw¹ muzyczn¹.
Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia wczeœniejszego noclegu
ze specjalnym rabatem. W tej sprawie prosimy kontakto-
waæ siê bezpoœrednio z recepcj¹ Hotelu Kanu Club
www.kanuclub.pl
Op³aty dokonywane na miejscu s¹ wy¿sze o 100 z³.
Wp³aty prosimy wnosiæ w terminie do 3 czerwca 2013 r.
Po przekroczeniu tego terminu równie¿ obowi¹zuje
op³ata wy¿sza o 100 z³.
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„WYLÊGARNIA 2013”
5-6 wrzeœnia 2013 r.
Temat przewodni:

„Innowacje w wylêgarnictwie organizmów wodnych”

Organizatorzy:

� Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. St. Sakowicza

w Olsztynie:

– Zak³ad Akwakultury

– Zak³ad Hodowli Ryb Jesiotrowatych

Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami szeroko

rozumianego wylêgarnictwa organizmów wodnych i akwa-

kultury zapraszamy na kolejn¹ konferencjê „WYLÊGARNIA”.

Spotkanie „Wylêgarnia 2013” planujemy zorganizowaæ w

dniach 05-06 wrzeœnia 2013 r. Konferencja odbêdzie siê w

woj. wielkopolskim. O szczegó³ach dotycz¹cych miejsca

organizacji tegorocznej konferencji poinformujemy Pañstwa

po rozstrzygniêciu procedury przetargowej na œwiadczenie

us³ugi hotelarsko-gastronomicznej. Zorganizowanie konfe-

rencji jest jednym z elementów realizacji kolejnego, ju¿ IV

etapu operacji zatytu³owanej: „Upowszechnianie najnowszej

wiedzy oraz propagowanie wspó³pracy miêdzy przedstawi-

cielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie

wylêgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”

wspó³finansowanej w ramach Programu Operacyjnego:

„Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych

obszarów rybackich 2007-2013”, Oœ priorytetowa 3: Œrodki

s³u¿¹ce wspólnemu interesowi, Œrodek 3.1: Dzia³ania

wspólne, Umowa nr 00002-61720-OR1400001/10).

Temat przewodni tegorocznej konferencji bêdzie doty-

czy³ innowacji w wylêgarnictwie organizmów wodnych.

Oprócz spraw zwi¹zanych stricte z wylêgarnictwem pre-

zentowane bêd¹ zagadnienia zwi¹zane z podchowem

najm³odszych stadiów rozwojowych organizmów wodnych

w systemach o ró¿nym stopniu intensyfikacji produkcji.

Tak jak w latach uprzednich przewidujemy zorganizo-

wanie 3 sesji referatowych i jednej plakatowej. Czas ka¿-

dego referatu nie mo¿e przekraczaæ 20 minut (razem z dys-

kusj¹). Organizatorzy rezerwuj¹ sobie prawo wyboru

doniesieñ. Priorytetowo bêd¹ traktowane doniesienia o

stricte utylitarnym charakterze.

Autorzy s¹ proszeni o przes³anie tekstów swoich prac

w formie elektronicznej (pliki tekstowe przygotowane w pro-

gramie Word, rysunki w programie Excel lub Statistica,

wysokiej jakoœci fotografie w plikach z rozszerzeniem .jpg,

lub .tif). Prosimy o przesy³anie za³¹czników zawieraj¹cych

rysunki i fotografie w formatach plików z oryginalnymi roz-

szerzeniami. Prace nale¿y przes³aæ w nieprzekraczalnym

terminie do koñca kwietnia 2013 r., na adres:

zakes@infish.com.pl. Maszynopisy, podobnie jak w latach

poprzednich, musz¹ byæ przygotowane w sposób zgodny z

wymaganiami stawianymi autorom nadsy³aj¹cym prace do

redakcji Archives of Polish Fisheries (szczegó³y dostêpne

na stronie www.infish.com.pl). Przes³ane opracowanie

musi zawieraæ streszczenie sk³adaj¹ce siê z 150-200

s³ów. W przypadku, gdy nades³ana praca nie bêdzie

spe³nia³a ww. wymagañ nie zostanie ona poddana pra-

com redakcyjnym i bêdzie odes³ana autorowi.

Rejestracjê uczestników konferencji planujemy roz-

pocz¹æ w œrodê 04 wrzeœnia br. od godz. 15.00. Nasze spo-

tkanie zakoñczymy w pi¹tek 06 wrzeœnia po obiedzie. Dal-

sze, bardziej szczegó³owe informacje o konferencji bêdzie

mo¿na znaleŸæ w kolejnych numerach Komunikatów

Rybackich, a tak¿e na stronie internetowej projektu:

www.wylegarnia.infish.com.pl. Link do tej strony znajduje

siê te¿ na stronie internetowej IRS Olsztyn:

www.infish.com.pl.

Serdecznie zapraszamy do udzia³u,

za Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Zdzis³aw Zakêœ,

Zak³ad Akwakultury,

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,

tel. 89-5240171,

zakes@infish.com.pl
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