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Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013)  

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013), opracowany na podstawie rozporządzenia 

Rady nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r., w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, 

został zatwierdzony w dniu 16 października 2008 r., decyzją Komisji Europejskiej. Ogólnym 

celem  PO RYBY 2007-2013  jest  stworzenie,  poprzez   zrównoważoną   eksploatację   

zasobów,   konkurencyjnego,   nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego zgodnie z 

zasadą zrównoważonego rozwoju polskiego sektora rybackiego. Program Operacyjny 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-

2013” w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stał się nie tylko instrumentem, lecz 

przede wszystkim motorem rozwoju, bowiem obecnie europejskie rybołówstwo musi stawić 

czoła wielu wyzwaniom i zagrożeniom, a wybór dróg rozwoju ma zasadnicze znaczenie dla 

zapewnienia opłacalności pracującym w tym sektorze, a także zapewnienia rozwoju regionów 

zajmujących się rybołówstwem.  

Szczegółowe cele PO RYBY 2007-2013  to: 

• poprawa konkurencyjności i zrównoważenia podstawowego sektora rybackiego, 

• zwiększenie i rozwój potencjału rynkowego sektora rybackiego, 

• propagowanie zrównoważonego rozwoju oraz poprawa jakości życia i stanu środowiska 

na obszarach rybackich, 

• wdrożenie skutecznego sposobu zarządzania i kontroli PO RYBY 2007-2013 oraz 

poprawa ogólnego potencjału administracyjnego do wdrażania Wspólnej Polityki 

Rybołówstwa. 

Środki finansowe przeznaczone na PO RYBY 2007-2013 to 978,8 mln euro, z czego 75% to 

wkład z budżetu UE (734 mln euro), a 25% to wkład  publiczny  krajowy (244 mln euro).  

Była to druga  alokacja w UE, zaraz po Hiszpanii.  

Podstawowe  ramy  prawne do wdrażania PO RYBY 2007-2013 stanowi ustawa z dnia  

3 kwietnia  2009 r.  o   wspieraniu   zrównoważonego   rozwoju   sektora   rybackiego   

z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 

1241). Postępy wdrażania PO RYBY 2007-2013 przedstawia załączona tabela (wg stanu na 

16 lipca 2014 r.).   



PO Ryby 2007-2013 przewiduje pomoc finansową z EFR w zakresie pięciu osi 

priorytetowych. 

• Oś priorytetowa 1. Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej - w podziale 

na pięć środków z łączną alokacją 711 mln zł; 

• Oś priorytetowa 2. Akwakultura, rybołowstwo środlądowe, przetwórstwo  

i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury – w podziale na 5 środków  

z łączną alokacją 1,161 mld zł; 

• Oś priorytetowa 3. Środki służące wspólnemu interesowi – w podziale na  

5 środków o łącznej alokacji 947 mln zł; 

• Oś priorytetowa 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa  

w podziale na 2 środki  z łączną alokacją 1,057 mld zł ; 

• Oś priorytetowa 5. Pomoc techniczna – z łączną alokacją 205 mln zł. 

Spośród Środków w ramach ww. osi priorytetowych na uwagę zasługują cztery (w tym trzy  

w zakresie osi priorytetowej 2 i jeden w osi priorytetowej 1), które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem Beneficjentów PO RYBY 2007-2013 i w ramach których Beneficjenci 

otrzymali największe wsparcie. 

Pierwszy z nich to Środek 1.2 Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania 

działalności połowowej, w ramach którego wydano 2918 decyzji w sprawie przyznania 

pomocy na kwotę 294 mln zł. 

Pomoc z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przyznawana była  

w latach 2008-2011 armatorowi statku rybackiego proporcjonalnie do liczby dni 

udokumentowanego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku  

w danym roku. Obecnie kontynuowane jest tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej 

dla statków rybołówstwa przybrzeżnego w ramach Środka 1.4 Rybactwo. W zakresie tych 

rekompensat wydano 1636 decyzji w sprawie przyznania pomocy na łączną kwotę  

122 mln zł.  

Kolejnym Środkiem jest 2.1 Inwestycje w chów i hodowle ryb, w ramach którego 

podpisanych zostało 414 umów o dofinansowanie na kwotę 257 mln zł. 



Realizowane w ramach niniejszego Środka operacje mają w szczególności  na celu wzrost 

możliwości produkcyjnych obiektu chowu lub hodowli ryb oraz poprawę jakości chowu lub 

hodowli ryb.  

Na uwagę zasługuje także Środek 2.2 Działania wodno-środowiskowe, w ramach którego 

zostało podpisanych 1015 umów o dofinansowanie na kwotę 325 mln zł. 

W ramach tego Środka pomocą finansową (wypłacaną w formie rekompensat) objęte są 

gospodarstwa chowu i hodowli ryb, które prowadzą działalność w oparciu o podstawowe 

zasady dobrej praktyki rybackiej. 

Na zakończenie warto przywołać Środek 2.5 Inwestycje w przetwórstwo i obrót – w ramach 

którego zostało podpisanych 378 umów o dofinansowanie na kwotę 510 mln zł.  

Pomoc w ramach niniejszego Środka przyznaje się, w formie dotacji, na realizację operacji 

dotyczących m. in. wzrostu potencjału przemysłu przetwórczego produktów rybnych i obrotu 

tymi produktami, zmniejszenia negatywnego oddziaływania zakładów przetwórstwa 

produktów rybnych lub obrotu tymi produktami na środowisko oraz poprawy jakości  

i konkurencyjności przetwarzanych i wprowadzanych do obrotu produktów rybnych. 

Podsumowując efekty wdrażania PO RYBY 2007-2013 należy wskazać, iż rybołówstwo 

morskie otrzymało wsparcie wysokości 1,312 mld zł, co stanowi 32% całej alokacji dla 

programu. Środki finansowe skierowane do rybołówstwa śródlądowego i akwakultury 

pochłonęły 14,7%, tj. 596 mln zł. Dotychczasowa pomoc dla przetwórstwa wyniosła 510 mln 

zł, czyli 12,5% ogólnej alokacji. 

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 

Projekt Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” został opracowany na podstawie 

rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r.  

w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE)  

nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011. 

Środki finansowe z EFMR przyznane Polsce to kwota ponad 531 mln euro, co wraz  

z wkładem z budżetu krajowego (ok. 172 mln euro) daje kwotę ok. 703 mln euro. 

Przedmiotowa alokacja stanowi jedną z 4 najwyższych alokacji w Unii Europejskiej. Polska 

plasuje się tuż za Hiszpanią, Francją i Włochami. 



Projekt PO RYBY 2014-2020 zakłada realizację siedmiu priorytetów:  

1. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa; 

2. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury;  

3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;  

4. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich;  

5. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przewarzania;  

6. Zintegrowana Polityka Morska oraz  

7. Pomoc techniczna.  

W ramach wymienionych priorytetów pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko 

tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak ma to miejsce w obecnej 

perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane 

z innych źródeł niż fundusze UE, takie jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, 

gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska. 

Podobnie jak miało to miejsce w PO RYBY 2007-2013, w ramach przyszłej perspektywy 

finansowej, oprócz rybołówstwa morskiego wsparciem będzie objęte rybołówstwo 

śródlądowe oraz akwakultura. W niewielkim zakresie także przetwórstwo. 

W przypadku akwakultury, Europejski Fundusz Morski i Rybacki będzie wspierał Środki 

stanowiące kontynuację, w węższym lub szerszym zakresie, działań z okresu programowania 

2007-2013, ale również te zupełnie nowe.  

W zakresie środków dla akwakultury, stanowiących kontynuację z obecnego okresu 

programowania 2007-2013, wymienić można m.in. działania wodno – środowiskowe. Choć  

i w tym Środku jest pewna nowość, mianowicie wsparcie dla działań inwestycyjnych, które 

obejmować będą  koszty związane z ochroną i rozmnażaniem zwierząt wodnych w ramach 

programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej.  

Jako nowość należy wskazać usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla 

gospodarstw akwakultury. Pomocą finansową będzie mógł być objęty m. in. zakup usług 

doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub 

gospodarczym, związany z prowadzeniem gospodarstwa. Kolejną nowością będzie wsparcie 



dla nowych hodowców w zakresie rozpoczęcia działalności w sektorze akwakultury. Młodzi 

hodowcy będą mogli ubiegać się o pomoc finansową na zakładanie przedsiębiorstw 

akwakultury. Warunkiem jest posiadanie przez nich odpowiednich umiejętności i kompetencji 

zawodowych, których uzyskanie, będzie również finansowane z PO RYBY 2014-2020. 

Ponadto,  wsparcie będzie skierowane również na zwiększanie potencjału miejsc hodowli 

akwakultury (wsparcia takiego nie było w PO RYBY 2007-2013). Pomoc finansowa w tym 

zakresie będzie przeznaczona m. in. na identyfikowanie i tworzenie map obszarów  

o warunkach najlepiej dopasowanych do rozwoju akwakultury.  

I wreszcie, obszarem wsparcia w sektorze akwakultury w ramach przyszłej perspektywy 

finansowej, jest ubezpieczenie zasobów akwakultury. Pomoc finansowa w niniejszym 

zakresie będzie kierowana do producentów z sektora akwakultury w celu ubezpieczenia 

zasobów akwakultury. Ubezpieczenie może pokrywać straty ekonomiczne powstałe m. in.  

w związku z klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i chorobami 

w akwakulturze. 
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