
Informacja dla Wnioskodawców ubiegających się o pomoc finansową „COVID-19” 

 Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie pomocy „COVID-19” zobowiązany jest do 

załączenia do wniosku o udzielenie pomocy oświadczenia o uzyskanych przychodach ze sprzedaży ryb 

w 2018 roku, z adnotacją Instytutu Rybactwa Śródlądowego, że podane wartości są zgodne z 

podanymi w Formularzu RRW-22 lub RRW-23. Zgodnie z § 56b ust. 6 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej 

pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej 

środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy zawartego w 

Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w 

Olsztynie jest jednostką potwierdzającą oświadczenie wnioskodawcy o wysokości rocznych 

przychodów z prowadzonej działalności, oznaczonej na podstawie sprawozdań statystycznych RRW-

22 i RRW-23 za 2018 rok. Potwierdzone przez Instytut oświadczenia wnioskodawców będą stanowiły 

załącznik do wniosków o dofinansowanie, składanych do oddziałów regionalnych Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – UWAGA! Dotyczy wyłącznie przypadków, w których 

wnioskodawca decyduje się na potwierdzenie wysokości rocznych przychodów w oparciu o 

oświadczenie wnioskodawcy na podstawie sprawozdań statystycznych. Zgodnie z przepisami ww. 

rozporządzenia istnieje dodatkowo możliwość potwierdzenia przychodów dokumentami 

księgowymi.  

W celu uzyskania potwierdzenia oświadczenia wnioskodawcy, należy: 

1. Wypełnić oświadczenie wnioskodawcy w sposób zgodny z informacjami przekazanymi w 

formularzu statystycznym RRW-22 lub RRW-23 za rok sprawozdawczy 2018. Wzory 

oświadczeń dostępne są na stronach internetowych Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. 

Sakowicza w Olsztynie (www.infish.com.pl). W przypadku, w którym wnioskodawca nie 

wpisał w złożonym przez siebie formularzu statystycznym RRW-22 lub RRW-23 za 2018 r. 

danych dotyczących ceny sprzedanych ryb, wówczas należy wypełnić oświadczenie 

przyjmując dla siebie średnie ważone ceny netto ryb, skorupiaków, mięczaków, ikry 

przeznaczonej do konsumpcji lub materiału obsadowego, wskazane w tabelach poniżeji.  

2. Dokonać wpłaty w wysokości 150 zł na konto IRS nr: BNP Paribas Bank Polska S.A. 

14 2030 0045 1110 0000 0046 9430 tytułem: Opłata za potwierdzenie oświadczenia RRW-22 

lub RRW-23; 

3. Dostarczyć wypełnione oświadczenie wraz z dowodem wpłaty osobiście albo przesyłką 

rejestrowaną na adres: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza ul. Oczapowskiego 

10, 10-719 Olsztyn. Osobiście wnioskodawca może złożyć dokumenty wyłącznie w dwóch 

jednostkach organizacyjnych Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza: Instytut 

Rybactwa Śródlądowego z siedzibą w Olsztynie pod ww. adresem korespondencyjnym albo 

Instytut Rybactwa Śródlądowego Zakład w  Żabieńcu pod adresem Żabieniec ul. Głowna 48, 

05-500 Piaseczno. Wnioskodawca będzie miał możliwość osobistego złożenia dokumentów i 

niezwłocznego otrzymania stosownego potwierdzenia jeśli z wyprzedzeniem umówi termin 

przyjazdu. Dane kontaktowe dla umawiających się na przyjazd osobisty: 

 IRS Olsztyn – nr. tel. 89 524 01 71 lub mailowo irs@infish.com.pl 

 IRS Żabieniec – nr. tel.:  730 976 073; 730 975 849; 730 975 720  

lub mailowo n.kowalczyk@infish.com.pl  

http://www.infish.com.pl/
mailto:irs@infish.com.pl
mailto:n.kowalczyk@infish.com.pl


UWAGA! W przypadku przesłania dokumentów przesyłką rejestrowaną wnioskodawca musi 

uwzględnić czas w jakim przesyłka dotrze do adresata oraz czas potrzebny na weryfikację 

dokumentów, potwierdzenie bądź odrzucenie oświadczenia (niezwłocznie od dnia odebrania 

przesyłki) oraz odesłania dokumentów do wnioskodawcy. Jest to istotne z punktu widzenia 

terminowego złożenia do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kompletnego 

wniosku o dofinansowanie. 

Tab. 1. Średnie ważone ceny netto ryb, skorupiaków, mięczaków oraz ikry przeznaczonych do konsumpcji  

Gatunek 
Cena 1 kg  

[zł] 
ikry ryb 

karp  10,68 

amur  10,43 

tołpyga biała  6,16 

tołpyga pstra  4,79 

karaś13)  5,65 

lin  14,33 

szczupak  20,15 

sum europejski  20,49 

sandacz  32,19 

pstrąg tęczowy 240,00 12,57 

palia 230,00 14,83 

pstrąg źródlany 230,00 14,01 

pstrąg potokowy  26,17 

troć  34,94 

jesiotr12) 2000,00 25,00 

sum14)  11,73 

raki   120,00 

boleń  11,43 

brzana  57,14 

inne  8,69 

jaź  9,32 

kleń  11,00 

krąp  3,00 

leszcz  6,90 

łosoś  24,00 

miętus  11,43 

okoń  10,84 

płoć  5,42 

sieja  29,02 

sielawa  15,00 

sum karłowaty  8,57 

węgorz  167,91 

wzdręga  3,00 



Tab. 2. Ceny netto materiału obsadowego ryb, skorupiaków i mięczaków pochodzących z chowu 
lub hodowli 

Gatunek 
wylęg narybek letni 

narybek 
jesienny 0+ 

narybek 
wiosenny 0+ 

kroczek 

cena [zł/szt] cena [zł/szt] cena [zł/kg] cena [zł/kg] cena [zł/kg] 

karp  0,006      0,06      13,05      13,42      12,29     

amur  0,014      0,13     16,16  21,16      13,31     

tołpyga biała  0,014      0,10      21,67      11,09      11,07     

tołpyga pstra  0,017      0,12      12,33      13,97      9,26     

karaś  0,011      0,05      9,46      20,23      10,61     

lin  0,011      0,16      17,62      17,40      14,90     

szczupak  0,035      0,11      22,95      23,15      21,22     

sum europejski  0,050      0,63      23,51      33,83      21,74     

sandacz  0,007      0,46      43,02      36,87      42,31     

boleń  0,005      0,181      0,68       

brzana  0,040      0,533      303,00       *2,50     

certa   0,300      285,00       

jaź  0,017      0,067      11,83      12,33      11,75     

jelec   0,200        

kleń  0,027      0,190      12,50       

krąp    43,18       

leszcz    7,03      4,50      7,00     

miętus  0,018      0,350        

okoń    8,47      12,00      8,24     

płoć    4,69       6,00     

sieja  0,030       163,00       

sielawa  0,006         

świnka  0,018      0,223      123,25       

troć      

węgorz   **240,0      205,00       

 

Tab. 3. Dotyczy ryb łososiowatych, jesiotrowatych, suma afrykańskiego, tilapii, baramundi itp. 
Ceny netto materiału zarybieniowego 

Gatunek 

do 10 g 

cena 

[zł/kg] 

10 do 100 g 

cena 

[zł/kg] 

powyżej 100 g 

cena 

[zł/kg] 

pstrąg tęczowy  120,8      26,6      14,8     

pstrąg źródlany  63,9      23,9      13,3     

palia   24,1      13,0     

pstrąg potokowy  324,4      32,5      25,0     

troć  349,8      68,2      46,0     

łosoś  250,0      84,6      

jesiotr  232,3      89,9      37,9     

sum  119,0      21,7      19,0     

sieja 1297,0 135,4  

sielawa 1900,0   

lipień 222,8   

 
                                                             
i Oficjalne dane publikowane w Eurostat.  



                                                                                                                                                                                              
Tab. 4 (dot. RRW-23) Średnie ważone ceny netto ryb odłowionych w obwodach rybackich w 2018 

roku. 

Gatunek/sortyment cena netto zł za kg 

raki 11,44 

węgorz 65,44 

łosoś 32,33 

troć wędrowna 29,38 

troć jeziorowa 22,80 

pstrąg potokowy 19,98 

sielawa 18,60 

sieja 18,48 

stynka 12,09 

szczupak 12,30 

sandacz 23,29 

okoń d+s 10,97 

okoń m 6,60 

jazgarz 0,27 

miętus 11,06 

sum 14,14 

boleń 6,20 

jaź 7,97 

kleń 8,42 

certa 8,66 

brzana 9,11 

świnka 5,94 

płoć s 3,46 

płoć m 1,94 

leszcz d 3,55 

leszcz s 2,12 

leszcz m+n 1,36 

krąp 0,59 



                                                                                                                                                                                              

ukleja 0,62 

lin 12,16 

karaś 4,42 

karp 11,88 

amur 10,51 

tołpyga 3,92 

 

 

 


