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LIFE - KIM JESTEŚMY, JAK DZIAŁAMY

Garść liczb na początek

7000 małych jednostek,
10000 rybaków…
z 16 państw członkowskich
30 organizacji członkowskich
(z czego 10 na Bałtyku)
9 pracowników

Odrobina historii

• Listopad 2012 – na Kongresie 
Rybaków Małoskalowych w Brukseli 
przyjęto deklarację i cele LIFE

• Pełna operacyjność od wiosny 2015 
roku

• Stopniowo dołączali nowi członkowie

JAK działamy?

• Organizacja stworzona przez rybaków –
i dla nich działająca

• Współpraca zamiast konfrontacji 
…nawet przy różnicach poglądów

• Aktywny udział w procesach decyzyjnych
…i odgrywanie konstruktywnej roli

• Szacunek dla znaczenia kobiet w 
rybołówstwie małoskalowym (AKTEA)



RYBOŁÓWSTWO MAŁOSKALOWE W UE

• 53 ze 135 małoskalowych wspólnot rybackich w całej 
UE generuje straty**

• Dostęp do możliwości połowowych i łowisk
• Trudności z uzyskaniem odpowiedniej wartości dodanej
• Reprezentacja w procesach decyzyjnych
• Zbyt mała ilość danych 
• Presja ze strony drapieżników – szczególnie na Bałtyku

definicja używana przez UE: długość poniżej 12m, bez narzędzi ciągnionych

Statystyki*

70400 jednostek w całej UE
82% floty 
11% tonażu
63% dni połowowych
14% wartości połowów

*   Dane Komisji Europejskiej
** Karmenu Vella, 12 października 2017, Tallinn

Wyzwania



ODPOWIEDŹ ZE STRONY LIFE – BAŁTYK I MORZE PÓŁNOCNE

http://lifeplatform.eu/eu-projects/

Cele projektu

• Budowanie zdolności do skutecznego dbania o własne interesy

• Wsparcie samodzielnej reprezentacji w procesach decyzyjnych

• Rozszerzenie i wzmocnienie sieci LIFE

• Szkolenia dotyczące systemu decyzyjnego UE

• Przekazywanie aktualnych informacji z „systemu decyzyjnego”

• Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk 

Wyniki i rekomendacje

• Znacząco większe zaangażowanie r.m. w procesy decyzyjne

• 6 nowych organizacji członkowskich LIFE

• Popularyzacja naszej filozofii rynkowej - „jakość, a nie ilość”

• Więcej działań dotyczących „mapowania” sytuacji rybaków 

małoskalowych

• …aby poszukiwać lokalnych, „skrojonych na miarę” rozwiązań

• Lepsze wykorzystanie EFMR do wsparcia rybaków małoskalowych

• Więcej działań ze strony LGRów

http://lifeplatform.eu/eu-projects/


WYZWANIA – RYNKI  

Niskie ceny pierwszej sprzedaży

Sezonowość uznawana za problem, a nie atut

Raczkująca sprzedaż bezpośrednia

Większa dbałość o jakość ryby

Słaba dostępność ryby świeżej dla konsumenta, gotowego zapłacić więcej 

Dominacja pośredników i przetwórców



ROZWIĄZANIA – RYNKI  

Lokalne projekty
Podejście oddolne

JAKOŚĆ I WARTOŚĆ DODANA Z KG RYBY



PROJEKT NESUFISH

Zbudowanie sieci podmiotów zainteresowanych rybołówstwem małoskalowym 

Lider: MSC – Region Morza Bałtyckiego
Estonia: Estonian Fishermen’s Association
Estonia: Fisheries Information Centre
Łotwa: Latvian Fisheries Federation
Polska: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Cały Bałtyk: LIFE

Lepsze zrozumienie potrzeb rybaków małoskalowych

Wstęp do „mapowania” wspólnot rybaków małoskalowych na Bałtyku 

Przygotowanie propozycji większych projektów

Fundator: Swedish Institute
Budżet: 500.000,- SEK
Czas trwania: do końca 2018 r.

Dotychczas 4 
spotkania

Przed nami pisanie 
wniosków 

projektowych



NESUFISH, MSC I RYBOŁÓWSTWO MAŁOSKALOWE – JAKA PRZYSZŁOŚĆ WSPÓŁPRACY?

Modyfikacja standardu MSC?

Standard MSC dedykowany rybakom małoskalowym*?

Inne rozwiązania?

Rybaków małoskalowych raczej nie stać na 
samodzielne pokrycie kosztów certyfikacji MSC  

* W państwach rozwiniętych. MSC ma program dedykowany dla rybaków małoskalowych w państwach rozwijających się



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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