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GŁÓWNE WIADOMOŚCI Z MIESIĄCA 

 LIFE i AKTEA w centrum uwagi podczas konferencji ministerialnej nt. rybołówstwa 
śródziemnomorskiego na Malcie  

Kontynuując polityczną inicjatywę rozpoczętą w Katanii (luty 2016) i w Brukseli (kwiecień 2016), UE 
podjęła następny krok na rzecz odbudowy Morza Śródziemnego, proponując deklarację ministerialną nt. 
zrównoważonego rybołówstwa dla wszystkich krajów Basenu. Deklaracja ustala kierunki działań w 
Regionie na następne 10 lat w podstawowych sprawach, takich jak m.in. rybołówstwo przybrzeżne, walka 
z nielegalnyi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi 
połowami (IUU) oraz zbiór danych rybackich. Uczestnicy 
konrefencji mieli świadomość, że plan jest ambitny, 
biorąc pod uwagę krótkie terminy (2020) na wypełnienie 
tych zobowiązań. LIFE aktywnie uczestniczyło w 
konferencji organizowanej przez komisarza Vellę, 
szczególnie w spotkaniu pt. “Wzmocnienie rybaków 
przybrzeżnych w Morzu Śródziemnym jako czynnika 
równowagi ekologicznej, społecznej i ekonomicznej” 
(miało miejsce w drugim dniu konferencji, 29 marca, gdy wszyscy ministrowie podpisali oficjalną 
deklarację). Spotkanie było okazją dla Christian’a Decugis, Dyrektora LIFE na Morze Śródziemne oraz Katii 
Frangoudes, rzecznika AKTEA (sieci “kobiety w rybołówstwie”, w partnerstwie z LIFE) do przedstawienia 
doświadczeń ze współzarządzaniem w morskich obszarach chronionych (MPAs) oraz roli kobiet. Komisarz 
Vella zadał LIFE retoryczne pytanie: “czy naprawdę wierzymy, że całe rybołówstwo przybrzeżne ma niski 
wpływ na środowisko?” Częściowo sam udzielił odpowiedzi na to pytanie podkreślając, że stanowi ono 
80% floty i jednocześnie odpowiada za 20% połowu, mając w ten sposób znacznie mniejszy wpływ na 
środowisko niż połowy o większej skali. Więcej informacji: 
https://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/medfish4ever#quicktabs-medfish4ever=6  

 

 Reprezentacja rybaków przybrzeżnych wzmacnia się w Komitecie Doradczym Morza Bałtyckiego 
(BSAC) – 3 organizacje członkowskie LIFE obecne na podgrupie ds. ekosystemowego zarządzania 
rybołówstwem (Ecosystem-Based Fisheries Management, EBFM) 

W pierwszym spotkaniu podgrupy ds. ekosystemowego 
zarządzania rybołówstwem BSAC, zorganizowane w 
Kopenhadze (Dania) 28 marca, uczestniczyli przedstawiciele 
trzech organizacji członkowskich LIFE: Bengt Larsson i Stefan 
Smalander (SYEF, Szwecja), Hanne Lyng Winter (FSK, Dania) i 
Wolfgang Albrecht (Fischereischutzverband Schleswig-
Holstein, Niemcy), a także członek zespołu LIFE. Na agendzie 
tego popularnego wśród członków BSAC spotkania znalały się 
m.in.: dyskusja nt. koncepcji ekosystemowego zarządzania 
rybołówstwem, stanowisko BSAC odnośnie Morskich 

https://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/medfish4ever#quicktabs-medfish4ever=6
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Obszarów Chronionych, które było okazją do ożywionej dyskusji nt. wartości dodanej okresów 
zamkniętych chroniących tarło, a także bardzo interesująca prezentacja szefa www.plasticchange.org. Na 
podstawie wniosku zgłoszonego przez SYEF, opracowanego z pietyzmem we współpracy z zespołem LIFE, 
grupa spędziła większość sesji popołudniowej omawiając interakcję między fokami i rybakami, ze 
szczególną uwagą poświęconą trudnej sytuacji rybaków przybrzeżnych. Widoczne były różnice w podejściu 
do tej delikatnej kwestii ze strony różnych zainteresowanych stron; niemniej jednak, uzgodniono, że 
działania należy kontynuować aby lepiej rozpoznać sytuację w wielu lokalnych kontekstach Bałtyku, z jasną 
i zdecydowaną preferencją dla rozwiązań nie czyniących szkód fokom. LIFE wiedzie prym w tej debacie 
zapewniając, że każdy zainteresowany sprawą ma możliwość włączenia się w zrównoważone i uczciwe 
poszukiwanie rozwiązań. 

 

INNE WIADOMOŚCI Z CAŁEJ UE 

 
 1/3, Londyn (UK) – Dyrektor Wykonawczy LIFE Jerry Percy uczestniczył w spotkaniu “Oceany wokół nas”, 

zorganizowanym przez brytyjski oddział Fundacji Calouste Gulbenkian. Dyskusja miała szeroki i 

koncepcyjny charakter, koncentrując się na następujących kwestiach: “odczucia: dlaczego uznajemy 

ocean za wartość, indywidualnie i kolektywnie? Obserwacja: jakie są interesujące przykłady współpracy 

na rzecz komunikacji wartości oceanu? Mapowanie: jak istniejące kanały współpracy odnoszą się do 

siebie? Jakie wyłaniają się komunikaty i hipotezy?” Podczas spotkanie, Dyrektor przekazał szereg 

komentarzy o bardzo praktycznym i pragmatycznym charakterze.  

 7/3, Bruksela (Belgia) – eurodeputowana Marian Harkin oraz LIFE zorganizowali w Parlamencie 

Europejskim pokaz filmu “A Turning Tide in the Life of Man”. Wielu z zaproszonych z instytucji 

europejskich (Komisja, Parlament, Stałe Przedstawicielstwa, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, 

Konferencja Peryferyjnych Regionów Morskich), 

naukowcy, NGOs, rybacy i inni uczestniczyli w 

spotkaniu, łącznie z John’em O’Brien, którego 

historię film opowiada, oraz producentem Loic 

Jourdain. Film został szczególnie doceniony przez 

europarlamentarzystów z Irlandii, którzy zobowiązali 

się do wsparcia działań członków LIFE w kierunku 

uzyskania uprzywilejowanego dostępu do zasobów 

wokół ich brzegów. Więcej informcji w przeglądzie 

prasy na końcu biuletynu.  

 9/3, Hamburg (Niemcy) – Wolfgang Albrecht, niemiecki Dyrektor LIFE, wraz z zespołem LIFE wzięli udział 

w seminarium nt. wdrażania obowiązku wyładunkowego na Bałtyku, zorganizowanym przez Komitet 

Doradczy Morza Bałtyckiego (BSAC), niemiecką prezydencję BALTFISH oraz Europejską Agencję Kontroi 

Rybaołówstwa (EAKR). Trzeci rok wdrażania obowiązku wyładunkowego oznacza więcej inspekcji na 

morzu, w tym tych koordynowanych przez EAKR. Wiele z nich zostanie ukierunkowane na połowy 

włokami dennymi, gdyż ryzyko niechcianych przyłowów i odrzutów niewymiarowego dorsza zostało 

określone przez inspektorów Agencji jako “wysokie”. Podejście inspekcyjne wypracowane na Bałtyku 

będzie służyć za inspirację dla innych mórz europejskich. Odpowiadając na pytanie przewodniczącego 

Komitetu Wykonawczego BSAC, Wolfgang potwierdził szeroko znany pogląd, że floty przybrzeżne 

używające narzędzi połowowych o niskim wpływie na środowisko notują bardzo niewiele niechcianych 

przyłowów na Bałtyku. Więcej informacji z tego bardzo interesujacego spotkania jest dostępnych tutaj 

http://www.bsac.dk/Meetings/BSAC-meetings/BALTFISH-BSAC-EFCA-Workshop-on-implementation-of-

t 

http://www.plasticchange.org/
http://www.bsac.dk/Meetings/BSAC-meetings/BALTFISH-BSAC-EFCA-Workshop-on-implementation-of-t
http://www.bsac.dk/Meetings/BSAC-meetings/BALTFISH-BSAC-EFCA-Workshop-on-implementation-of-t
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 11/3, Šibenik (Chorwacja) – zespół LIFE i członkowie z Irlandii (Seamus Bonner oraz Enda Conneely z 

IIMRO) wzięli udział w konferencji rybackiej w Chorwacji organizowanej przez eurodeputowaną Ružę 

Tomašić. Liczni uczestnicy zostali podzieleni na 3 sesje robocze: aktywne narzędza połowowe (włoki i 

sejnery), rybołówstwo przybrzeżne, rybołówstwo na własne potrzeby. Według komentarzy 

przedstawicieli chorwackiego sektora rybackiego, członkostwo w UE jednocześnie pomogło i zaszkodziło 

zrównoważonemu rybołówstwu w Chorwacji. Zaszkodziło, gdyż przed akcesją zasady I przepisy były 

efektywne, ale WPRyb. je osłabiła; pomogły, gdyż unaoczniono wielką lukę w polityce sektorowej i braki 

w infrastrukturze. Jest jasne, że jeszcze wiele wysiłku potrzeba, aby zapewnić chorwackiemu 

rybołówstwu zrównoważony charakter, a jedną z najważniejszych kwestii jest odejście od centralnie 

sterowanego planowania adminitracyjnego w kieruknu bardziej demokratycznego i proaktwynego 

zaangażowania w relacje między autonomicznymi organizacjami rybackimi i rządem.  

 14/3, Londyn (UK) – Dyrektor Wykonawczy LIFE Jerry Percy wsparł jedną z organizacji członkowskich LIFE 

z UK na spotkaniu wysokiego szczebla z przedstawicielami brytyjskiego rządu. Wiele spraw zostało 

omówionych, w szczególności prace nad powołaniem przybrzeżnej Organizacji Producentów dla sektora 

małoskalowego Anglii (wzorzec został także przejęty przez naszych irlandzkich kolegów), a także 

implikacji dla sektora płynących z Brexitu.  

 14/3, Gdynia (Polska) – przedstawiciele polskich organizacji członkowskich LIFE Środkowopomorska, 

Darłowska i Mierzeja, wraz z zespołem LIFE, przeprowadzili spotkanie techniczne w celu przygotowania 

dużego projektu finansowanego z EFMR nt. wyciągania z morza zagubionych sieci w strefie przybrzeżnej 

przez łodzie przybrzeżne. Spotkanie było także okazją do przygotowania działań zwiększających wartość 

dodaną, którą rybacy otrzymują za swoje połowy, jak również omówienia kwestii wymiany dobrych 

praktyk w zakresie fokoodpornych narzędzi połowowych.  

 15-19/3 Lorient (Francja) – zespół LIFE uczestniczył w 9. Corocznym festiwalu filmwym “Rybacy Świata”. 

To wyjątkowe wydarzenie jest prawdopodobnie jedynym festiwalem filmowym na świecie 

poświęconym wyłącznie sprawom rybaków i rybołówstwa. Pozwala on nie tylko na zdobycie wiedzy i 

poznanie różnych aspektów rybackiego świata; jest również okazją do spotkań ludzi zaangażowanych w 

sektor i omówienia kwestii ekonomicznych, społecznych, kulturowych, politycznych i ekologicznych z 

obywatelami, przedstawicielami NGOs, artystami i naukowcami. Więcej informacji na 

http://www.pecheursdumonde.org/   

 22-24/3, Galicia (Hiszpania)- wymiana dobrych praktyk jest jednym z podstawowych działań LIFE, 

pozwalającym członkom na powiększenie wiedzy na interesujące ich tematy. Irlandzcy członkowie LIFE 

(IIMRO), dr Ruth Brennan (ekolog społeczny z wykształceniem prawniczym, specjalizująca się w morskich 

obszarach chronionych) oraz zespół LIFE udali się do Galicii celem spotkania się z rybakami 

zaangażowanymi w projekt Os Miñarzos i poszerzenia wiedzy nt. chronionych obszarów przybrzeżnych 

dla rybołówstwa małoskalowego. Celem projektu jest powiększenie relatywnie niewielkiego obszaru 

reszerwatu rybackiego do ok. 2000 ha wód przybrzeżnych i włączenie 8 Cofradias, w płn-zach. Hiszpanii. 

Od rozpoczęcia we wczesnych latach 2000, projekt Os Miñarzos dostarczył wielu doświadczeń, w jaki 

sposób rybacy mogą działać wspólnie z politykami, administracją i naukowcami w celu współzarządzania 

przybrzeżnymi łowiskami. Irlandzcy członkowie LIFE byli bardzo zainteresowani sposobem, w jaki 

doświadczenia projektu mogłyby zostać zastosowane wokół wysp irlandzkich.  

 26-27/3, La Valletta (Malta) – zespół LIFE i Dyrektor śródziemnomorski Christian Decugis wzięli udział w 

śródziemnomorskim Komitecie Doradczym. Pierwszy dzień został poświęcony obowiązkowi 

wyładunkowemu (OW) dla małych gatunków pelagicznych, szczególnie – propozycjom legislacyjnym KE 

odnośmie planu wieloletniego dla stad małych ryb pelagicznych Morza Adriatyckiego (COM 2017 97 def.) 

oraz planowi odrzutów dla niektórych rodzajów rybołówstwa dennego w Morzu Śródziemnym 

(rozporządzenie delegowane 2017/86). W tym drugim przypadku, lista statków podlegających OW 

http://www.pecheursdumonde.org/
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zostanie przedstawiona przez każde z Państw Członkowskich. LIFE uważa, że na liście tej w większości 

znajdą się jednoski używające sieci skrzelowych a nie włoków, co powoduje niejasność, czy nowe 

rozporządzenie będzie odpowiednie dla osiągnięcia niezbędnej redukcji odrzutów. Kolejnego dnia, 

obradowały Grupy Fokusowe nt. Zachodniego Morza Śródziemnego i Cieśniny Sycylijskiej. Wiele miejsca 

w dyskusji poświęcono najlepszym modelom zarządzania (TAC czy kontrola nakładu połowowego). W 

swej wypowiedzi, LIFE podkreśliło, że system oparty o TAC nie będzie efektywny, szczególnie dla 

wielogatunkowych połowów dennych, a MEDAC powinien wypracować dobrą alternatywę opartą o plan 

zarządzania w regionie Katalonii, gdzie współzarządzanie jest centralną wartością. Przedstawiciel DG 

MARE podkreślił, że środki zarządcze muszą być poparte efektywną kontrolą w Cieśninie Sycylijskiej, oraz 

że “zastosowany zostać musi mocny mechanizm kontrolny, dający w czasie rzeczywistym obraz 

działalności połowowej w obszarze, aby wyeliminować połowy IUU”. Więcej informacji: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0086 

 27/3, Malaga (Hiszpania) – Dyrektor Wykonawczy LIFE Jerry Percy spotkał się z organizacjami 

zaangażowanymi w projekty morskich obszarów chronionych oraz powiązane inicjatywy na rzecz 

zrównoważonej gospodarki, finansowane przede wszystkim przez Fundację MAVA. Po raz kolejny, 

Dyrekor wprowadził pragmatyczne i zdroworozsądkowe podejście do dyskusji, na podstawie szerokiej 

wiedzy LIFE, zdobytej w skali paneuropejskiej.  

 29/3 Warszawa (Polska) – po kilku miesiącach kontaktów i przyjaznych negocjacji, zespół LIFE i wiceprezes 

polskiej Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu (KRGiC) podpisali porozumienie ramowe, deklarując wolę 

współpracy w celu zapewnienia dostaw ryb 

złowionych przez członków LIFE członkom KRGiC, 

z poszanowaniem praktycznych aspektów pracy 

rybaków małoskalowych o niskim wpływie na 

środowisko, takich jak sezonowość połowów i 

zależność od pogody. Porozumienie przewiduje 

także działania w celu wypracowania standardów 

potraw na podstawie ryb dostarczonych przez 

członków LIFE i promocję ich produktów. Wiele 

pracy jeszcze przed name we wdrażaniu 

porozumienia!  

 

WIEŚCI OD NASZYCH CZŁONKÓW  

 Szwedzki przedstawiciel LIFE głosem rybaków małoskalowych na kongresie wysokiego szczebla  

7/3 Sztokholm (Szwecja) – Bengt Larsson ze Sveriges Yrkesfiskares Ekonomiska Förening (SYEF) 

zaprezentował drogę od rybołówstwa opartego o ilość do opartego na jakości produktów na kongresie nt. 

przyszłości Morza Bałtyckiego, spotkaniu wysokiego szczebla poświęconego poprawie stanu środowiska 

morskiego Bałtyku i powiązanym możliwościom biznesowym. Bengt poinformował uczestników o swoim 

systemie sprzedaży bezpośredniej z użciem strony www.fiskonline.se oraz przedstawił swój pogląd na 

sytuację głównych stad ryb na Bałtyku, podkreślając brak pożywienia dla dorsza. Podkreślił także korzyści 

płynące z używania stawnych narzędzi połowowych o niskim wpływie na środowisko. Więcej informacji nt. 

konferencji tutaj http://www.balticseafuture.org, prezentacja Bengta dostępna tutaj 

http://www.balticseafuture.org/~/media/files/baltic_sea_summit/bengt-larsson.pdf  

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0086
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0086
http://www.fiskonline.se/
http://www.balticseafuture.org/
http://www.balticseafuture.org/~/media/files/baltic_sea_summit/bengt-larsson.pdf
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 Członkowie LIFE z Włoch przedstawiają rybołówstwo małoskalowe uczniom  

13-17/3, Pantelleria (Włochy) – członkowie LIFE Associazione 

Pescatori di Pantelleria (Włochy) we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Marevivo zorganizowali projekt dla dzieci 

ze szkół podstawowych, mający na celu wytłumaczenie im 

roli rybaków przybrzeżnych na wyspie. Uczniowie mieli 

możliwość spotkania z lokalnymi rybakami i bliższego 

poznania zrównoważonego rybołówstwa. Omówiono wiele 

spraw, takich jak sezony połowu, tradycyjne narzędzia 

połowowe, rozmiary minimalne oraz zagrożenia dla różnorodności biologicznej. Rybacy pokazali 

tradycyjne sieci i narzędzia połowowe, a także plakaty z gatunkami ryb, co pozwoliło dzieciom uzyskać 

praktyczne doświadczenie i zdobycie wiedzy o tym, jak mogą same przyczynić się do ochrony morza. 

Więcej informacji w video projektu: https://www.youtube.com/watch?v=9EEoY0-

WXws&feature=youtu.be  

 

 Członkowie LIFE z Cypru publikują video dokumentujące ich codzienną pracę  

27/3, Zygi (Cypr) – członkowie LIFE z Cypru, Stowarzyszenie 

Rybaków Zygi, wyprodukowało i opublikowało krótki film 

video aby pokazać swoją działalność na morzu i w porcie 

innym europejskim członkom i w przestrzeni publicznej. 

Film pokazuje sposób wystawiania sieci, połowu lokalnych 

gatunków ryb oraz głowonogów takich jak np. ośmiornice. 

Na prośbę Autorów, video zostało opublikowane na 

Facebooku i Twitterze LIFE, naszej stronie internetowej a 

także kanale Youtube. Życzymy miłego oglądania! 

https://www.youtube.com/watch?v=udis9seGMvE  

 

WITAMY NA POKŁADZIE 

 

 Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków (Wolin Fishers’ Association - Poland) 
 
LIFE z przyjemnością wita nowych członków z 
Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków z Polski! 
Liczy ono 60 łodzi oraz 78 rybaków, aktywnie 
działających w regionie Pomorza Zachodniego, 
szczególnie w przystaniach rybołówstwa 
przybrzeżnego w Niechorzu, Rewalu i Wolinie; 
niektórzy członkowie pochodzą z Zalewu 
Szczecińskiego i Świnoujścia. Prowadzą połowy 
głównie przy użyciu sieci skrzelowych, sznurów 
haczykowych, a także kilku niewielkich 

niewodów duńskich. Łowią śledzia, dorsza, ryby płaskie, łososiowate, belonę oraz szereg 
gatunków słodkowodnych; połowy sprzedawane są hurtownikom i lokalnym restauracjom. 
Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków angażuje się w wiele lokalnych działań związanych z 

https://www.youtube.com/watch?v=9EEoY0-WXws&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9EEoY0-WXws&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=udis9seGMvE
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rybami i rybołówstwem, np. turystykę i sport, działa także w Lokalnej Grupie Rybackiej „Zalew 
Szczeciński”. Jest także aktywne we współpracy z administracją zajmującą się sprawami 
rybackimi – na wszystkich poziomach.  

 

 

PRZEGLĄD PRASY  

Poniżej znajdziecie Państwo wybór artykułów nt. pokazu filmu LIFE w Parlamencie Europejskim:  

http://www.mediahq.com/story/marianharkinmep/175173/case-for-small-scale-fishermen-made-in-

brussels.html   (english) 

http://www.inshore-ireland.com/News/the-future-of-irish-island-communities.html. (english) 

http://lifeplatform.eu/7739/  (english) 

 

Nasz Miesięczny Biuletyn jest prostym zestawieniem działań zewnętrznych. Ponadto, nasi pracownicy 

w UK, Brukseli, Polsce i Hiszpanii odpowiadają na ogromny zakres pytań odnośnie naszego sektora, 

ciągle rozwijając i upubliczniając kwestie związane z rybołówstwem małoskalowym o niskim wpływie 

na środowisko. 

Nasi Dyrektorzy Regionalni, wszyscy będący rybakami małoskalowymi, także promują wartości i 

korzyści płynące z rybołówstwa przybrzeżnego.  

Chcieliby Państwo zamieścić dodatkowe informacje nt. konkretnego wydarzenia, projektu, czy 

inicjatywy? Skontaktujcie się z nami pisząc na adres communications@lifeplatform.eu, śledźcie nasze 

profile na Facebooku (Low Impact Fishers of Europe) oraz Twitterze @LIFEplatformEU 
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http://www.inshore-ireland.com/News/the-future-of-irish-island-communities.html
http://lifeplatform.eu/7739/
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