
apelacjê, ale zanim zosta³a ona rozpoznana dyrektor RZGW

zawar³ umowê u¿ytkowania tego obwodu z drugim uczestni-

kiem konkursu, którego uzna³ za zwyciêzcê konkursu.

Istota problemu prawnego zawiera siê w pytaniu, co

teraz ma zrobiæ rybak, jeœli zwa¿yæ, ¿e pierwotne postêpo-

wanie o zawarcie umowy jeszcze trwa, a postanowienie

o zabezpieczeniu roszczenia pozostaje w mocy, gdy¿ zgod-

nie z art. 744 § 1 k.c. zabezpieczenie upada dopiero w razie

prawomocnego oddalenia powództwa.

Rozwi¹zanie podsuwa art. 70 /5/ k.c., którego treœæ

przytoczê:

Art. 70 /5/. § 1. Organizator oraz uczestnik aukcji albo

przetargu mo¿e ¿¹daæ uniewa¿nienia zawartej umowy,

je¿eli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba dzia³aj¹ca

w porozumieniu z nim wp³ynê³a na wynik aukcji lub prze-

targu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obycza-

jami. Je¿eli umowa zosta³a zawarta na cudzy rachunek, jej

uniewa¿nienia mo¿e ¿¹daæ tak¿e ten, na czyj rachunek

umowa zosta³a zawarta, lub daj¹cy zlecenie.

§ 2. Uprawnienie powy¿sze wygasa z up³ywem

miesi¹ca od dnia, w którym uprawniony dowiedzia³ siê o ist-

nieniu przyczyny uniewa¿nienia, nie póŸniej jednak ni¿

z up³ywem roku od dnia zawarcia umowy.

W cywilistyce przyjmuje siê zgodnie, ¿e art. 70 /5/ k.c.

nie wy³¹cza mo¿liwoœci zastosowania art. 58 k.c., którego

dwa pierwsze paragrafy przytoczê:

Art. 58. § 1. Czynnoœæ prawna sprzeczna z ustaw¹ albo

maj¹ca na celu obejœcie ustawy jest niewa¿na, chyba ¿e

w³aœciwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególnoœci

ten, i¿ na miejsce niewa¿nych postanowieñ czynnoœci

prawnej wchodz¹ odpowiednie przepisy ustawy.

§ 2. Niewa¿na jest czynnoœæ prawna sprzeczna z zasa-

dami wspó³¿ycia spo³ecznego.

W mojej ocenie oba te przepisy daj¹ rybakowi zupe³nie

wystarczaj¹ce podstawy domagania siê przed s¹dem

stwierdzenia niewa¿noœci umowy zawartej przez dyrektora

RZGW z drugim uczestnikiem konkursu. Jeœli chodzi o art.

70 /5/ k.c., to wystarczy udowodniæ, ¿e komisja konkursowa

ju¿ po og³oszeniu pierwszego wyniku zakwestionowa³a

jeden z dokumentów przedstawionych przez rybaka, mimo

¿e w innych postêpowaniach nigdy tego typu dokumentów

nie kwestionowa³a. Je¿eli tak by³o, to ponowienie postêpo-

wania konkursowego nale¿y uznaæ za sprzeczne z dobrymi

obyczajami, a to wystarczy, aby domagaæ siê uniewa¿nie-

nia umowy zawartej przez dyrektora RZGW z drugim

uczestnikiem konkursu.

Chyba jeszcze prostsze jest wniesienie powództwa na

podstawie art. 58 § 1 k.c. Zauwa¿my, ¿e umowa z drugim

uczestnikiem konkursu zosta³a zawarta w czasie, kiedy

obowi¹zywa³o postanowienie s¹du o zabezpieczeniu

powództwa, polegaj¹ce na zakazie zawarcia umowy u¿ytko-

wania obwodu rybackiego do czasu prawomocnego roz-

strzygniêcia pierwszej sprawy. Prawomocne rozstrzygniêcie

tej sprawy nie nast¹pi³o, a zatem zawarcie takiej umowy

nast¹pi³o wbrew postanowieniu o zabezpieczeniu, czyli

sprzecznie z ustaw¹, a co najmniej w celu obejœcia ustawy.

Nie mam najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e w tym stanie faktycz-

nym i prawnym umowa zawarta przez dyrektora RZGW

z drugim uczestnikiem konkursu jest w œwietle art. 58 § 1 k.c.

umow¹ niewa¿n¹ i s¹d powinien jej niewa¿noœæ stwierdziæ.

Wojciech Radecki

�Konferencje � Seminaria � Informacje � Spotkania � Zjazdy � Targi � Uchwa³y

Krajowa konferencja karpiowa i szkolenie w Licheniu
Starym

Kolejna, dziewiêtnasta ju¿ Konferencja Hodowców

Karpia oraz szkolenie dla rybaków zorganizowane przez

Polskie Towarzystwo Rybackie, odby³y siê w Licheniu Sta-

rym w dniach 19-21 lutego 2014 roku. Jak zwykle frekwen-

cja dopisa³a, zgromadzi³o siê 235 uczestników – w³aœci-

ciele, dzier¿awcy i zarz¹dzaj¹cy gospodarstwami karpio-

wymi, pracownicy administracji centralnej, samorz¹dowej,

pracownicy naukowi, inspekcji weterynaryjnej oraz firm

dzia³aj¹cych na rzecz rybactwa. Szczegó³owa relacja

z konferencji i szkolenia autorstwa dr. Jerzego Œliwiñskiego

zawarta jest w tegorocznym drugim numerze Przegl¹du

Rybackiego.

W niniejszym doniesieniu podjêto jedynie kilka w¹tków

pojawiaj¹cych siê w referatach oraz w trakcie dyskusji po

ich wyg³oszeniu oraz w kuluarach.

Podobnie jak kilka ostatnich konferencji, równie¿ ostat-

nia by³a zdominowana tematami dotycz¹cymi ekonomicz-

nego wymiaru funkcjonowania gospodarstw, to jest

obci¹¿eñ fiskalnych sektora, projektów wprowadzenia

op³at za pobór wody do nape³niania stawów, finansowego
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wymiaru bytowania zwierz¹t rybo¿ernych w obiektach sta-

wowych, wykorzystania œrodków unijnych, cen zbytu karpia

towarowego itd.

Pierwsze konferencje karpiowe poœwiêcone by³y

g³ównie problematyce technologii chowu karpia i ryb dodat-

kowych. W programie II konferencji karpiowej w Wadowi-

cach w 1997 roku (czyli przed akcesj¹ do UE) dominowa³a

problematyka dotycz¹ca ¿ywienia ryb, metod zwiêkszania

zasobów pokarmowych w stawach towarowych przy

zmiennych liczebnie obsadach ryb, praktycznych aspektów

biotechniki chowu materia³u zarybieniowego ryb dodatko-

wych stosowanych tak¿e w polikulturach, prac genetycz-

nych w aspekcie praktycznego zastosowania w gospo-

darce stawowej. Pochodn¹ rosn¹cych problemów ze zby-

tem karpia by³y rozwa¿ania na temat zmian sytuacji marke-

tingowej gospodarstwa w Zatorze na tle wymagañ rynku

lokalnego. Przedstawiono równie¿ referat ilustruj¹cy poza-

produkcyjne walory stawów karpiowych, podkreœlaj¹c spo-

dziewan¹ rosn¹c¹ ich rolê w zró¿nicowanych aspektach

gospodarczych i przyrodniczych.

Zmiana zainteresowañ s³uchaczy i doboru referatów

jest naturalna, spowodowana zosta³a radykalnymi prze-

mianami w³asnoœciowymi w sektorze po 1989 roku,

wst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej w 2005 roku oraz

dop³ywem œrodków unijnych na inwestycje i rekompensaty

wodno-œrodowiskowe. Dekompozycji uleg³ równie¿ rynek

karpia wp³ywaj¹c negatywnie na mo¿liwoœci zbytu i poziom

uzyskiwanych cen.

W trakcie XIX konferencji du¿e zainteresowanie wzbu-

dzi³a problematyka op³at za pobór wody na potrzeby chowu

i hodowli ryb. Nie tylko hodowcy karpia, lecz tak¿e pstr¹gów

z oczywistych wzglêdów s¹ ¿ywotnie zainteresowani pro-

blematyk¹ dyskutowanych planów wprowadzenia przez

Ministerstwo Œrodowiska op³at za korzystanie ze œrodowi-

ska. Zasada „korzystaj¹cy z wody p³aci” jest przedstawiana

przez ten urz¹d jako argument do zagwarantowania œrod-

ków finansowych dla gospodarki wodnej w Polsce na pozio-

mie 75%, pochodz¹cych z op³at na wodê i œci¹ganych od jej

konsumentów (przemys³, rolnictwo, gospodarka komu-

nalna). Zaprezentowana w trakcie konferencji symulacja

okreœla wielkoœæ stawki na 388 z³/ha. Obligatoryjnoœæ

i wysokoœæ op³at jest negowana przez œrodowisko karpiarzy

co najmniej z dwóch powodów – pierwszy to podstawy

prawne naliczania stawek, drugi to nieuwzglêdnianie pro-

œrodowiskowych i pozaprodukcyjnych funkcji stawów

w kalkulacjach op³at. Konieczna jest mobilizacja ca³ego

œrodowiska w celu ochrony bran¿y przed nadmiernym

fiskalizmem.

WyraŸny kilkuletni spadkowy trend produkcji karpia

zosta³ zahamowany i mo¿na oczekiwaæ, ¿e produkcja

w 2013 roku nie by³a ni¿sza ni¿ w poprzednim sezonie, czyli

na poziomie oko³o 18000 ton. Niestety uzyskane œrednie

ceny by³y niesatysfakcjonuj¹ce, ni¿sze o ponad 1,1 z³/kg ni¿

w 2012 roku, co oznacza du¿y regres i spadek do poziomu

sprzed dziesiêciu lat. Wp³ywy bran¿y ze sprzeda¿y karpia

towarowego z powodu ni¿szych cen by³y ni¿sze o oko³o 20

mln z³. Wzrost poda¿y karpia krajowego i pochodz¹cego

z importu, zmiany na rynku, oczekiwania czêœci konsumen-

tów na karpia przetworzonego, to wyzwania, z którymi

musz¹ siê zmierzyæ hodowcy tego podstawowego wci¹¿

gatunku polskiej akwakultury. Ostatnio przyby³o nowe

zagro¿enie w postaci przymiarek do wprowadzenia zakazu

sprzeda¿y ¿ywego karpia.

Potencja³ produkcyjny stawów karpiowych nie jest

w pe³ni wykorzystany z powodu ponadnormatywnych strat

w rybostanie powodowanych przez choroby ryb. W tym

kontekœcie niezmiernie istotne s¹ dzia³ania profilaktyczne

oraz terapia ryb prowadzone przy œcis³ej wspó³pracy

hodowcy z lekarzem weterynarii. Wspó³praca ta w ostatnich

latach poprawia siê, gdy¿ du¿a grupa lekarzy uzyska³a

ostatnio specjalizacjê z chorób ryb.
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Jak zwykle fundusze unijne wzbudzaj¹ wiele emocji.

W jednym z referatów przedstawiono spojrzenie hodowcy

na obecnie funkcjonuj¹cy Program Operacyjny, z krytyczn¹

ocen¹ spotka³a siê oœ IV, czyli Lokalne Grupy Rybackie.

Bardziej zniuansowan¹ opiniê przedstawiono w innym refe-

racie, w którym podkreœlono trudn¹ do przecenienia aktywi-

zacjê lokalnych spo³ecznoœci i rozwój „ma³ych ojczyzn”

oraz zró¿nicowan¹ ocenê poszczególnych grup. Nowy Pro-

gram Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 jest jeszcze

w fazie przygotowywania. Przyjêcie EFMiR na szczeblu

europejskim planowane jest na po³owê roku, natomiast pro-

cedury krajowe pozwol¹ skonkretyzowaæ program

w przysz³ym roku. Struktura nowego programu bêdzie

akcentowa³a nieco inne obszary ni¿ obecnie, nie bêdzie

równie¿ sformatowana wed³ug dotychczasowych zasad,

na osie, pozostawiona zostanie mo¿liwoœæ korzystania

z rekompensat wodno-œrodowiskowych. Wed³ug za³o¿eñ

inwestycje w rybactwie powinny s³u¿yæ minimalizacji nega-

tywnego oddzia³ywania lub wspieraæ pozytywne dzia³anie

na œrodowisko. Du¿y nacisk po³o¿ony bêdzie na innowacje

oraz wspó³pracê nauki z praktyk¹ ryback¹. Zachowane

zostanie wsparcie dla obszarów zale¿nych od rybactwa,

lecz w zmienionej formule.

Od kilku sezonów ¿ywio³owo rozwija siê stosowanie

efektywnych mikroorganizmów w stawach karpiowych.

Technika zadawania, stosowane dawki i potwierdzenie

efektów produkcyjnych wymagaj¹ jeszcze wielu doœwiad-

czeñ, dlatego referat przedstawiaj¹cy rezultaty dotychcza-

sowych eksperymentów by³ niezmiernie interesuj¹cy.

Konferencja pozwoli³a zaprezentowaæ najnowsze pro-

dukty firm paszowych oraz produkuj¹cych sprzêt i wyposa-

¿enie rybackie. Jak co roku Kapitu³a wybra³a Rybaka Roku,

zosta³ nim znany wszystkim Antoni £akomiak.

Do zobaczenia w przysz³ym roku, na XX jubile-

uszowej konferencji

Andrzej Lirski1, Jerzy Œliwiñski2

1Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
2Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
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Aktualny stan i ochrona naturalnych populacji ryb jesiotro-

watych Acipenseridae (Actual status and conservation of

natural populations of sturgeon fish Acipenseridae) – red. R.

Kolman, Wyd. IRS 2014, s. 253

Monografia zosta³a wydana w ramach Programu Operacyjnego

„Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów

rybackich 2007-2013” – „Projekt pilota¿owy w zakresie doskonalenia

metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych

zarybieñ” (umowa nr 00005-61724-OR1400003/10/11). Prace opubliko-

wane w monografii obejmuj¹ tematyk¹ nastêpuj¹ce zagadnienia: 1. Stan i

ochrona ryb jesiotrowatych, 2. Biologia i ekologia, 3. Genetyka i systema-

tyka, 4. Chów i hodowla ryb jesiotrowatych. Opublikowano ³¹cznie 33

prace w trzech jêzykach: (po polsku, angielsku i rosyjsku). Ka¿dy rozdzia³

monografii opatrzony jest krótkim abstraktem (po angielsku) i s³owami klu-

czowymi.

Oto lista autorów publikuj¹cych w monografii (w kolejnoœci alfabetycz-

nej): Abdullaeva Naida, Amvrosov D., Asadulaeva Patimat, Balatsky K.,

Barmintseva Anna, Barulin N., Baydak Leonid, Bekbergenova V., Bilyk

Anna, Bronnikov Mikhail, Burtsev Igor , Bushuiev Sergey, Chepel Dimitrii,

Chepurkina Marina, Chepurnova L., Chernikov Genadiy, Demchenko

Natalia, Demchenko Viktor, Demianenko Konstantin, Dobosz Stefan,

Duda Arkadiusz, Dvoretskiy Anatoliy, Dykukha Igor, Esipova Natalia, Fedonenko Elena, Firsova Angelina, Fopp-Bayat

Dorota, Gabibov Magomed, Gankevich Bogdan, Geèys Valdas, Goryczko Krzysztof, Grudniewska Joanna, Grušauskas

Vitautas, Gushchin Aleksey, Interesova Elena, Izergin Leonid, Kapusta Andrzej, Kesminas V., Khakimov Rashit, Khuda Lidiia,

Khudyi Oleksii, Kolman Ryszard, Kolos Elena, Kornenko Vladimir, Lysanskiy Igor, Marenkov Oleg, Matveyenko Natalia, Miko-

dina Ekaterina, Morgunov S., Morzuch Jacek, Moshnyagul Konstantin, Mugue Nikolai, Nikolayev A., Nikolayeva N., Novosa-

dova Alexandra, Pilinkovskij A., Pilipenko Yurii, Plugatarov Vitaliy, Rabazanov Nukkhadi, Ramazanova Madrizhat, Rachek E.,

Safronov Aleksandr, Semenova Kateryna, Sidorov Nikolay, Skirin V., Stakenas S., Stolbinskii Andrey, Syrbulov D., Szczep-

kowski Miros³aw, Tikhomirov Aleksandr, Tretyak Alexander, Vasil’ev Victor, Vasil’eva Ekaterina, Vedrashko A., Wiszniewski

Grzegorz, Zdanowski Bogus³aw.
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Ryszard Kolman, Andrzej Kapusta, Miros³aw Szczepkowski,

El¿bieta Bogacka-Kapusta – Jesiotr ostronosy – ba³tycki (Aci-

penser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill). Program restytucji

ba³tyckiej populacji jesiotra ostronosego w Polsce – Wyd. IRS

2014, s. 96

Monografia zosta³a wydana w ramach Programu Operacyjnego

„Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów

rybackich 2007-2013” – „Projekt pilota¿owy w zakresie doskonalenia

metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych

zarybieñ” (umowa nr 00005-61724-OR1400003/10/11).

W ksi¹¿ce przedstawione zosta³y nastêpuj¹ce zagadnienia:

� Opis gatunku

� Przesz³oœæ jesiotra ba³tyckiego – historia wymierania gatunku

� Wspó³czesne wystêpowanie jesiotra ba³tyckiego w Polsce – efekt

badañ nad restytucj¹ gatunku

� Podstawy programu restytucji jesiotra ba³tyckiego w Polsce

Ponadto zamieszczono rozdzia³ (streszczenie) w jêzyku angielskim

dotycz¹cy programu restytucji ba³tyckiej populacji jesiotra ostronosego

w Polsce (The restoration program for the Baltic population of the Atlantic

sturgeon in Poland).

„Jesiotry, których jedynymi przedstawicielami w polskiej ichtiofaunie

by³y jesiotr ostronosy (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill) i sterlet

(Acipenser ruthenus L.), od wielu lat s¹ uznane za gatunki wymar³e

w zlewni Ba³tyku (Wa³ecki 1864, Wilkosz 1904, Kulmatycki 1932, Wiœnie-

wolski i in. 2004). Najcenniejszym przedstawicielem tych ryb w naszych

wodach by³ niew¹tpliwie jesiotr ba³tycki. Jeszcze do niedawna panowa³o

powszechne przekonanie, ¿e jesiotr ba³tycki to populacja jesiotra zachod-

niego (Acipenser sturio L.). Jednak¿e istotne ró¿nice morfometryczne

pomiêdzy jesiotrem ba³tyckim a pozosta³ymi populacjami jesiotra zachod-

niego sprawia³y, ¿e od dawna jego przynale¿noœæ systematyczna budzi³a

w¹tpliwoœci badaczy (Tikhii 1929, Marti 1939, Artyukhin i Vecsei 1999,

Holèik 2000). Ostatecznie podstawê do zmiany jego statusu taksonomicz-

nego da³y wyniki porównawczych badañ genetycznych oraz analizy klady-

stycznej, œwiadcz¹ce o tym, ¿e jesiotr ba³tycki mo¿e byæ uznany za

pó³nocn¹ populacjê jesiotra ostronosego, wystêpuj¹cego obecnie wzd³u¿

atlantyckiego wybrze¿a Kanady, której przedstawiciele migruj¹ na tar³o do

rzek Œw. Jana (St. John) i Œw. Wawrzyñca (St. Laurent) (Ludwig i in. 2002,

Kolman 2003, Stankoviè i in. 2007).

Konsekwencj¹ stosunkowo póŸnej weryfikacji statusu gatunkowego

jesiotra ba³tyckiego s¹ b³êdne zapisy w „Czerwonych ksiêgach gatunków

gin¹cych” krajów basenu Morza Ba³tyckiego, w tym równie¿ i w Polsce, a mia-

nowicie zosta³ tam umieszczony jesiotr zachodni, który w Morzu Ba³tyckim

nigdy nie utworzy³ stabilnej populacji. Natomiast obecnoœæ jesiotra ostrono-

sego w Morzu Ba³tyckim zosta³a usankcjonowana przez umieszczenie go na

„Liœcie makrogatunków wystêpuj¹cych w Ba³tyku” (HELCOM 2012) oraz na

"Czerwonej liœcie gatunków ryb i minogów", w której ma status gatunku RE –

regionalnie wymar³ego, co oczywiœcie dotyczy regionu Morza Ba³tyckiego

(HELCOM 2013). W Polsce jesiotr ostronosy zosta³ wpisany do „Wykazu

gatunków ryb uznanych za rodzime” (za³¹cznik 2 do Rozporz¹dzenia Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 16 listopada 2012 r.). Jednoczeœnie zosta³ on

objêty zakazem po³owów od 1 stycznia do 31 grudnia (§7, ust.1, pt.4a Roz-

porz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 2 czerwca 2009 r.).

Jesiotr ostronosy by³ jednym z najcenniejszych przedstawicieli ichtiofauny

w basenie Morza Ba³tyckiego zarówno pod wzglêdem gospodarczym, jak i eko-

logicznym. Jego powrót do Morza Ba³tyckiego ma znaczenie nie tylko w aspek-

cie wzrostu bioró¿norodnoœci tego area³u, ale równie¿, a mo¿e przede wszyst-

kim mo¿e mieæ istotny wp³yw na zachowanie równowagi ekosystemu, szczegól-

nie szelfu morskiego. W sk³adzie ichtiofauny Ba³tyku do niedawna brakowa³o

efektywnych bentofagów, co miêdzy innymi by³o przyczyn¹ inwazji babki byczej

Neogobius melanostomus (Pallas). Powsta³¹ niszê pokarmow¹ wype³ni jesiotr

ba³tycki, a jego starsze roczniki bêd¹ mog³y skutecznie kontrolowaæ liczebnoœæ

babki byczej.

Jesiotry, w tym równie¿ jesiotr ba³tycki, by³y Ÿród³em doskona³ej

jakoœci miêsa, które z uwagi na unikalny sk³ad, a w szczególnoœci wysok¹

zawartoœæ wielonienasyconych kwasów t³uszczowych ma cechy ¿ywnoœci

funkcjonalnej (Jankowska i in. 2005). Szczególn¹ wartoœæ posiada ikra

jesiotrów, z której wytwarza siê jeden z najbardziej cennych rynkowo pro-

duktów spo¿ywczych – kawior. Przed I wojn¹ œwiatow¹ kawior

pochodz¹cy od jesiotrów ba³tyckich masowo wywo¿ono do Rosji, gdzie

by³y najwiêksze tradycje jego konsumpcji (Cios 2007). Tak wiêc powrót

jesiotra do Ba³tyku, a za kilkanaœcie lat umo¿liwienie rybakom kontrolowa-

nych jego po³owów pozwoli na istotne wzbogacenie ró¿norodnoœci gatun-

kowej poda¿y ryb w Polsce.” [ze Wstêpu]

Nowoœci Wydawnictwa IRS � Nowoœci Wydawnictwa IRS

Opracowanie: Henryk Chmielewski
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Odeszli...

Andrzej Marczyñski 01.01.1949 – 10.03.2014

Andrzej Marczyñski urodzi³ siê
1 stycznia 1949 r. w Radomiu. Po
ukoñczeniu szko³y podstawowej
i œredniej w Radomiu w 1970 r.
rozpocz¹³ studia na Wydziale Ochrony
Wód i Rybactwa Œródl¹dowego
Akademii Rolniczo-Technicznej
w Olsztynie, które ukoñczy³ w 1975 r.
uzyskuj¹c stopieñ magistra in¿yniera
rybactwa œródl¹dowego.

Bezpoœrednio po zakoñczeniu stu-
diów, we wrzeœniu 1975 r. rozpocz¹³ pracê
w Pañstwowym Gospodarstwie Rybackim
w S³upsku, w Zak³adzie Rybackim Bytów,
gdzie pracowa³ jako specjalista, a nastêpnie
starszy specjalista. Po 2 i pó³ roku pracy
w tym Zak³adzie zosta³ mianowany na kie-
rownika nowo powsta³ego Zak³adu Rybac-
kiego w Miastku. W trakcie dwudziestolet-
niego kierowania Zak³adem przeprowadzi³ szereg reorganizacji.
Zak³ad ten przekszta³ci³ siê w Pañstwowe Gospodarstwo
Rybackie Miastko, a nastêpnie w Przedsiêbiorstwo Produkcyj-
no-Handlowe AQUAMAR Sp. z o.o., którego by³ prezesem.

W 1981 r. zosta³ oddelegowany na okres oœmiu
miesiêcy do pracy w prowadzonym przez Instytut Rybactwa
Œródl¹dowego w Iraku kontrakcie „Rozwój rybactwa na
trzech jeziorach Tharthar, Razazah i Habbaniya”. Jego
zaanga¿owanie i wk³ad pracy w realizacjê czêœci rybackiej
przyczyni³o siê w znacznym stopniu do pomyœlnego
zakoñczenia tego przedsiêwziêcia.

Po ukoñczeniu szeregu kursów zawodowych i ukoñcze-
niu studium podyplomowego w 1987 r. uzyska³ pierwszy
stopieñ specjalizacji zawodowej in¿yniera w zakresie rybac-
twa œródl¹dowego.

W 1987 r. zosta³ zaanga¿owany przez Ministerstwo
Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej do wspó³pracy pol-
sko-litewskiej, jako konsultant do wdra¿ania nowych tech-
nologii hodowli ryb ³ososiowatych. Efektem tej wspó³pracy
by³o zbudowanie wed³ug jego projektu obiektu hodowla-
nego na rzece Jura w miejscowoœci Tawraga.

Andrzej Marczyñski by³ autorem modernizacji i projek-
tów budowy i przebudowy obiektów w zarz¹dzanym przez
Niego przedsiêbiorstwie Aquamar. Przez ca³y czas pracy by³
silnie zwi¹zany z praktyk¹ ryback¹, czego efektem by³y
zastosowane rozwi¹zania racjonalizatorskie, m.in. samo-
czynna sortownica pstr¹gów w przegrodach o nieprofilo-
wanych przekrojach, ekologiczna technologia produkcji

³ososiowatych w Starej Brdzie Pil-
skiej, podchów wylêgu siei mikso-
wanym krylem, uniwersalne baseny
plastykowe do inkubacji ikry
oraz podchowu wylêgu i narybku
pstr¹ga têczowego oraz wiele
innych rozwi¹zañ. W 1995 r. by³
autorem opracowania „Gospo-
darka rybacka w wodach
œródl¹dowych” jako czêœci do opra-
cowania „Studium zagospodarowa-
nia przestrzennego województwa
s³upskiego”.

Jest autorem b¹dŸ wspó³auto-
rem artyku³ów w czasopismach
fachowych, by³ równie¿ konsultan-
tem i projektantem technologicz-
nym wielu obiektów rybackich na
terenie kraju.

Gospodarstwo PPH AQUAMAR, którym kierowa³ od
pocz¹tku jego powstania, z jego inicjatywy jest istotnym
partnerem w realizacji programu restytucji ryb wêdrow-
nych. Równie¿ jest ono zaanga¿owane w opracowanie
technologii hodowli raków i palii importowanej z Norwegii.

By³ wspó³organizatorem Szko³y Rybactwa Œródl¹dowego
przy Zespole Szkó³ Rolniczych w £odzie¿y k. Miastka. Ucznio-
wie tej szko³y odbywali praktyki w Przedsiêbiorstwie Aquamar.

Andrzej Marczyñski w³¹czy³ siê w dzia³alnoœæ wielu
organizacji rybackich, m.in. by³ cz³onkiem Zarz¹du Pol-
skiego Towarzystwa Rybackiego w Poznaniu, przez 6 lat
by³ prezesem Oddzia³u Hodowców Ryb £ososiowatych
przy Polskim Towarzystwie Rybackim, by³ wspó³twórc¹
i przez kilka lat prezesem Aukcji Rybnej w Ustce, by³ twórc¹
i prezesem Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Bytow-
skie, cz³onkiem Zarz¹du Organizacji Producentów Ryb
Jesiotrowatych.

W ostatnich 2 latach powa¿nie chorowa³, jednak mimo
tych powa¿nych dolegliwoœci dalej w³¹cza³ siê w dzia³alnoœæ
nie tylko swojego zak³adu.

W dniu 10 marca 2014 r. odszed³ od nas wspania³y
fachowiec, zawsze pe³en pomys³ów, uczynny Kolega i nasz
serdeczny przyjaciel.

Na cmentarzu w Miastku w dniu 14 marca ¿egna³o Go
bardzo liczne grono zasmuconych kolegów i przyjació³.

¯egnaj Andrzeju, spoczywaj w pokoju.

Przyjaciele i Koledzy



XIX 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”

Hotel Astor, Jastrzêbia Góra, 4 – 6 czerwca 2014 r.

Zak³ad Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie zaprasza do wziêcia udzia³u w XIX Krajowej Konferencji Rybackich
U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych, która odbêdzie siê w dniach 4-6 czerwca 2014 roku w Hotelu Astor, po³o¿onym nad morzem w miej-
scowoœci Jastrzêbia Góra (http://www.astorhotel.pl). W tym roku bêdzie to ju¿ pi¹ta Konferencja organizowana w ramach projektu wspó³finansowanego 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 zary-
bieniowej oraz kondycji ekonomicznej rybactwa jeziorowego. 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 zaporowych. Plano-
wane s¹ te¿ wyst¹pienia poruszaj¹ce zagadnienia zwi¹zane z racjonalnym gospodarowaniem populacjami zagro¿onych gatunków ryb, proekologicznej gospo-
darki cennymi gatunkami oraz presji drapie¿niczej kormorana na stan ichtiofauny 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¿ reprezentantów instytucji nadzo-
ruj¹cych racjonaln¹ gospodarkê ryback¹, w tym: Departament Rybo³ówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regionalne Zarz¹dy Gospodarki Wodnej,
Urzêdy Marsza³kowskie. Przewidujemy jak co roku gor¹ce dyskusje, w których g³os zabior¹ nie tylko prelegenci oraz obecni na naszej Konferencji przedstawi-
ciele 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 korzystanie
z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2013 roku”.

Wa¿n¹ czêœci¹ Konferencji bêdzie premierowy pokaz dwuczê-
œciowego filmu dokumentalnego traktuj¹cego o ¿yciu jezior oraz o miej-
scu rybactwa we wspó³czesnych realiach œrodowiskowych i gospodar-
czych. Zwiastuny filmów mo¿na ju¿ teraz zobaczyæ na naszych stro-
nach: http://zs.infish.com.pl/.

Wszelkie informacje na temat projektu oraz XIX Krajowej Konfe-
rencji Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych
(w tym karta zg³oszenia, szczegó³owy program, ankiety) s¹ na bie¿¹co
aktualizowane na stronie internetowej projektu.

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

Zapraszamy serdecznie!

Pocz¹tek Konferencji: 4 czerwca (œroda), godzina 11.00

Zakoñczenie: 6 czerwca (pi¹tek), godzina 12.00

Koszt uczestnictwa wynosi 300 z³ brutto (w tym 23% VAT). W ramach
tej op³aty przewidziana jest uroczysta kolacja wraz z opraw¹ muzyczn¹.

Op³aty dokonywane na miejscu s¹ wy¿sze o 100 z³.

Wp³aty prosimy wnosiæ w terminie do 31 maja 2014 r. Po przekrocze-
niu tego terminu równie¿ obowi¹zuje op³ata wy¿sza o 100 z³.

za Komitet Organizacyjny

Tomasz Czerwiñski
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„WYLÊGARNIA 2014”

4-5 wrzeœnia 2014 r.
Temat przewodni:

„Wylêgarnictwo organizmów wodnych a bioró¿norodnoœæ”

Organizatorzy:

� Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. St. Sakowicza

w Olsztynie:

– Zak³ad Akwakultury

– Zak³ad Hodowli Ryb Jesiotrowatych

Uprzejmie zapraszamy na kolejn¹ konferencjê

„WYLÊGARNIA” o tematyce zwi¹zanej z zagadnieniami

wylêgarnictwa organizmów wodnych i akwakultury. Tego-

roczne spotkanie „Wylêgarnia 2014” planujemy zorganizo-

waæ w dniach 4-5 wrzeœnia 2014 r. w województwie podla-

skim. Dok³adnego miejsca konferencji nie mo¿emy jeszcze

sprecyzowaæ. Bêdzie to mo¿liwe dopiero po rozstrzygniêciu

procedury przetargowej na œwiadczenie us³ugi hotelarsko-

-gastronomicznej. Zorganizowanie konferencji jest jednym

z elementów realizacji kolejnego, ju¿ V (przedostatniego)

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 interakcji miêdzy wylêgarnictwem organizmów wod-

nych a bioró¿norodnoœci¹, a wiêc zagadnieñ zwi¹zanych

z produkcj¹ materia³u zarybieniowego, zarybieniami i zna-

kowaniem. Oprócz tej tematyki prezentowane bêd¹ inne,

wa¿ne dla rozwoju wylêgarnictwa i chowu/hodowli organi-

zmów wodnych aspekty.

Przewidujemy zorganizowanie 3 sesji referatowych

i jednej plakatowej. Czas ka¿dego referatu nie mo¿e prze-

kraczaæ 20 minut (razem z dyskusj¹). Organizatorzy

rezerwuj¹ sobie prawo wyboru doniesieñ. Priorytetowo

bêd¹ traktowane doniesienia mieszcz¹ce siê w obszarze

tematu przewodniego tegorocznej konferencji i o stricte

aplikacyjnym charakterze.

Teksty prac prosimy przes³aæ w formie elektronicznej

(pliki tekstowe przygotowane w programie Word, rysunki

w programie Excel lub Statistica, wysokiej jakoœci fotogra-

fie w plikach z rozszerzeniem .jpg lub .tif). Wraz z tekstem

pracy prosimy o przesy³anie za³¹czników zawieraj¹cych

rysunki, tabele i fotografie w formatach plików z oryginalnymi

rozszerzeniami (rysunki, fotografie i tabele nie powinny byæ

wklejone w tekst pracy). Prace nale¿y przes³aæ w nieprzekra-

czalnym terminie do koñca kwietnia 2014 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 pracom

redakcyjnym.

Rejestracjê uczestników konferencji planujemy roz-

pocz¹æ w œrodê 3 wrzeœnia br. od godz. 15.00. Nasze spo-

tkanie zakoñczymy w pi¹tek 5 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 znaj-

duje 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

Unia Europejska

Europejski

Fundusz

Rybacki


