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Plan prezentacji: 

 Współczynnik rybackości jako kryterium określania 
obszarów zależnych od rybactwa – propozycje: 

 

a) Współczynnik rybackości - propozycja Sieci 
Południowej LGR 

b) Współczynnik „kroczący”  - propozycja Sieci 
Zachodniopomorskich LGR 

c) Współczynnik rybackości – propozycja Departamentu 
Rybołówstwa/niektórych Urzędów Marszałkowskich  



Współczynnik rybackości - propozycja Sieci Południowej 

 Współczynnik rybackości liczony zgodnie z zasadami i wartościami 

zastosowanymi w obecnej perspektywie finansowej: 

 oznacza stosunek liczby osób zatrudnionych w sektorze rybackim na 
obszarze objętym LSR do liczby mieszkańców zameldowanych na 
pobyt stały wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na obszarze objętym 
LSR przypadająca na 1000 mieszkańców tego obszaru. 

 

 Minimalny współczynnik rybackości o wartości 0,5, to znaczy, że na  
10 000 mieszkańców przypadało 5 reprezentantów sektora rybackiego. 

 

 Współczynnik liczony jest dla całego obszaru objętego LSR. 

 



Współczynnik „kroczący” - propozycja Sieci Zachodniopomorskich LGR 

 oznacza stosunek liczby osób zatrudnionych w sektorze rybackim na 
obszarze objętym LSR do liczby mieszkańców zameldowanych na 
pobyt stały wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na obszarze objętym 
LSR przypadająca na 1000 mieszkańców tego obszaru. 

 Minimalny współczynnik rybackości o wartości 0,5, to znaczy, że na  
10 000 mieszkańców przypadało 5 reprezentantów sektora rybackiego. 

 Współczynnik liczony jest dla  całego obszaru objętego LSR. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zobowiązanie dotyczące wzrostu współczynnika rybackości  
o 100 % w ciągu 1 roku. 

 



Współczynnik rybackości -  propozycja Departamentu Rybołówstwa 

Współczynnik obliczony dla obszaru rybackiego i 
akwakultury. 

„Obszar rybacki i obszar akwakultury” oznacza 
obszar obejmujący brzeg morza, rzeki lub jeziora, 
stawy lub dorzecza i charakteryzujący się wysokim 
poziomem produkcji w sektorze rybołówstwa lub 
akwakultury, który to obszar jest funkcjonalnie 
spójny pod względem geograficznym, 
gospodarczym i społecznym.   

 



  

„Obszar rybacki i obszar akwakultury”: 

 

składa się z co najmniej 2 gmin, 

zamieszkiwany jest przez nie mniej niż 30 tys. i nie więcej 
niż 150 tys. mieszkańców, 

charakteryzuje się odpowiednim współczynnikiem 
rybackości. 
 

W 
SKRÓCIE… 



Współczynnik rybackości -  propozycja Departamentu Rybołówstwa 
c.d. 

oznacza stosunek całkowitej, rocznej 
produkcji/połowów ryb za rok 2013 na obszarze 
rybackim i akwakultury do liczby mieszkańców 
zameldowanych na pobyt stały wg stanu na dzień 
31 grudnia 2013 r. na tym obszarze.  

 

 



Współczynnik rybackości -  propozycja Departamentu Rybołówstwa 
c.d. 

 Do obliczenia współczynnika rybackości na obszarze rybackim i 
akwakultury będziemy potrzebowali dane o produkcji ryb za rok 2013 r. 
od następujących podmiotów działających na obszarze rybackim i 
akwakultury: 

 
 1) Uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 

18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z wyłączeniem organu 
administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w 
zakresie rybactwa śródlądowego. 

 
 Oświadczenie uprawnionego do rybactwa o wysokości produkcji w 2013 

r. w rozbiciu na daną gminę obszaru rybackiego i akwakultury. 
 
 Weryfikacja oświadczenia na podstawie RRW-22 lub RRW-23 za rok 

2013 lub kopie dokumentów księgowych (faktury, rachunki) za rok 2013  
potwierdzających wysokość produkcji. 

 
 
 
 

Każdy z podmiotów jest uwzględniany w tylko jednym 
obszarze rybackim i obszarze akwakultury. 

 



Współczynnik rybackości -  propozycja Departamentu Rybołówstwa 
c.d.   

 2) Podmiot, którego siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje 
się na obszarze rybackim i akwakultury prowadzący działalność 
w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego. 

 
 Oświadczenie podmiotu, którego siedziba albo miejsce 

zamieszkania znajduje się na obszarze rybackim i akwakultury 
prowadzącego działalność w zakresie wykonywania rybołówstwa 
morskiego o wysokości produkcji/połowów w 2013 r. 

 
 Kopie (faktury, rachunki) za rok 2013  potwierdzających 

wysokość produkcji lub inny dokument  
 Weryfikacja oświadczenia na podstawie sprawozdań z CMR 

 
     

Każdy z podmiotów jest uwzględniany w tylko jednym 
obszarze rybackim i obszarze akwakultury. 

 



Współczynnik rybackości -  propozycja Departamentu Rybołówstwa 
c.d. 

  

 3) Podmiot prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa ryb, 
skorupiaków, mięczaków i innych organizmów żyjących w 
wodzie, jeżeli siedziba albo miejsce zamieszkania tego podmiotu 
znajduje się na obszarze rybackim i akwakultury 

 
 Po obliczeniu średniej rocznej produkcji dla jednego podmiotu z 

danego obszaru rybackiego i akwakultury zostanie przyjęty 
miernik produkcji dla podmiotów prowadzących działalność w 
zakresie przetwórstwa. 

 1 zakład przetwórstwa = 1 miernik produkcji  
  
 

 
     

Każdy z podmiotów jest uwzględniany w tylko jednym 
obszarze rybackim i obszarze akwakultury. 

 

Średnia 
produkcja na 

obszarze  
rybackim i 

akwakultury 



Wymagane dokumenty 

 Katalog załączników jakie powinno przedstawić 
stowarzyszenie aplikujące o status LGD, które planuje 
wdrażać LSR z udziałem środków finansowych EFMR: 

 

Wykaz podmiotów uprawnionych do rybactwa na obszarze 
LSR, w zależności od decyzji o sposobie liczenia 
współczynnika rybackości; 

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 
dotyczących rybackości stowarzyszenia; 

 

Ostateczna lista wymaganych załączników dotyczących 
spełnienia kryteriów formalnych uzależniona jest od 
uzgodnień z pozostałymi IZ zaangażowanymi w wybór 
LGD do realizacji LSR. 
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