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Abstrakt. Przedstawiono wykorzystanie funduszy pomocowych Unii Europejskiej pozyskanych w ramach 
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007-2013” (PO RYBY) na terenie województwa łódzkiego. Na badanym obszarze zrealizowano 179 
projektów o łącznej wartości około 63 mln zł. Największą liczbę projektów zrealizowały osoby fizyczne 
prowadzące działalność rybacką, a największą wartość osiągnęły projekty inwestycyjne realizowane przez 
przedsiębiorstwa. PO RYBY przyczynił się także do poprawy infrastruktury społecznej oraz rewitalizacji 
miejscowości i realizacji wielu imprez integrujących lokalne społeczności.

Wstęp 
W ciągu 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej (UE) w ramach realizacji polityk wspólnotowych 

Polska otrzymała z budżetu UE ponad 104 mld euro [Transfery finansowe… 2014], w tym w ramach 
polityki spójności 66,5 mld euro i wspólnej polityki rolnej 33,5 mld euro. Polityki te i ich instrumenty 
finansowe z uwagi na wysoki poziom wsparcia są częstym przedmiotem badań, podczas gdy dość 
mało uwagi poświęca się wspólnej polityce rybołówstwa, która w Polsce w latach 2007-2013 była 
wdrażana przez Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013). Program ten finansowany jest z Euro-
pejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) i jest kontynuacją Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, w ramach którego do 2007 roku  wypłacono benefi-
cjentom ponad 1,1 mld złotych [Spychalski 2009]. Na realizację Funduszu w całej UE przeznaczono 
4,3 mld euro [ARiMR 2014], a Polska jest jednym z największych jego beneficjentów, z budżetem 
około 1 miliarda euro [Czapliński 2011]. PO RYBY 2007-2013 został stworzony, aby realizować 
cele polskiej polityki rybackiej, którymi są: racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa 
efektywności sektora rybackiego, podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, 
rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb oraz poprawa jakości życia na obszarach zależnych od 
rybactwa. W roku 2014 dobiega końca realizacja projektów perspektywy finansowej 2007-2013, 
co zachęca do podjęcia badań na temat wykorzystania środków PO RYBY w minionym okresie.

Celem pracy było przedstawienie przedmiotowego, podmiotowego i przestrzennego zróżni-
cowania absorpcji środków programu na przykładzie województwa łódzkiego.

Materiał i metodyka badań 
Wykorzystanie środków PO RYBY 2007-2013 pod względem przedmiotowym i podmioto-

wym zbadano na nietypowym przykładzie województwa, niepołożonego nad Morzem Bałtyckim 
ani w obszarach pojezierzy, a w Polsce centralnej. Wybrano województwo łódzkie z uwagi na 
najsłabsze warunki do rozwoju gospodarki rybackiej – najniższy spośród wszystkich regionów 
odsetek powierzchni pod wodami [Bank Danych Lokalnych 2014] i dodatkowo jedną z najniż-
szych liczbę realizowanych projektów. 
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Badania przeprowadzono na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS oraz bazy 
danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (UMWŁ). Wszystkie projekty z 
bazy (179) sklasyfikowano pod względem typu beneficjenta i rodzaju wsparcia. Dane te zebrano 
w podsumowania zbiorcze dla poszczególnych powiatów województwa łódzkiego. Dla każdej 
jednostki samorządu obliczono łączną liczbę realizowanych projektów, ich sumaryczną wartość 
dofinansowania w podziale na rodzaje realizowanych działań oraz typy beneficjentów. Zakres 
czasowy badania obejmował wszystkie umowy o dofinansowanie podpisane od początku realizacji 
programu do końca 2013 roku. Użyto podstawowych statystycznych metod przetwarzania danych 
oraz graficznych metod ich prezentacji przy zastosowaniu wykresów oraz metod kartograficznych.

Wyniki badań 
Na terenie województwa łódzkiego podpisano umowy na 179 projektów o łącznej wartości 

dofinansowania około 63 mln zł, co stanowi niewielką kwotę w porównaniu do województw 
nadmorskich (wartość dofinansowania wyniosła 0,9-1,1 mld zł).

Liczba projektów realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013 była zróżnicowana. W 
województwie łódzkim składano projekty w ramach 5 działań (środków) PO RYBY. Prawie po-
łowę projektów stanowiło działanie 2.2. „Wodno-środowiskowe”, czyli wsparcie wykorzystania 
tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb oraz ochro-
ny zasobów genetycznych ryb. Prawie 40% projektów złożono w dziedzinie rozwój obszarów 
zależnych od rybactwa, wdrażanej przez samorządy województw i mającej na celu przyczynić 
się do aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa przez włączenie partnerów 
społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych ini-
cjatyw. Największy udział w wartości realizowanych działań (45%) miało jednak działanie 2.5. 
„Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu” – 9 projektów realizowanych przez 3 podmioty, 
natomiast były to działania o dużej wartości: budowa zakładu przetwórstwa rybnego oraz zakup 
floty samochodów ciężarowych.
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Rysunek 1. Struktura projektów realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013
Figure 1. Structure of projects implemented by OP Fisheries 2007-2013
Źródło: opracowano na podstawie danych BDL GUS i UMWŁ
Source: based on data of Local Database of Main Statistical Office and data of Łodzkie Marshal Office



458 Maciej Stawicki

Kierunki wydatkowania środków PO RYBY
Około 30 projektów realizowały przedsiębiorstwa i osoby fizyczne prowadzące działalność 

rybacką. Polegały one na zakupie środków transportu, modernizacji procesów produkcyjnych i 
budowie zakładów przetwórczych. Największą liczbę stanowiły projekty wodno-środowiskowe, 
a więc wsparcie gospodarstw rybackich mające na celu zrekompensowanie producentom wyko-
rzystywania tradycyjnych metod produkcji wspomagających poprawę stanu środowiska i ochronę 
przyrody. Za pośrednictwem środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” inwestowano 
także w infrastrukturę społeczną. Wykonano m.in. remonty i budowy boisk sportowych, zakupiono 
wyposażenie gminnych ośrodków kultury, remontowano strażnice ochotniczej straży pożarnej, 
świetlice wiejskie, konserwowano zabytkowe kościoły. Przeprowadzono także wiele działań 
miękkich mających na celu kultywowanie i upowszechnianie folkloru, tańców i łowickiej muzyki 
ludowej, organizację festynów (m.in. „Zielone Świątki”, spotkania promocyjno-integracyjne). 
Organizowano koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży oraz aktywizacji i integracji lokalnej 
społeczności gmin należących do Łowickiej Grupy Rybackiej (ŁGR). Najmniej projektów do-
tyczyło rewitalizacji przestrzeni publicznej w miejscowościach lub podniesienia atrakcyjności 
turystycznej, budowy parkingów, chodników.

Rysunek 2. Liczba i wartość projektów realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013 według rodzaju wsparcia
Figure 2. Number and value of projects under the OP Fisheries 2007-2013 by type of support
Źródło: jak na rys. 1
Source: see fig. 1

Beneficjenci PO RYBY
Największy udział w liczbie realizowanych projektów miały osoby fizyczne prowadzące 

działalność rybacką (ok. 90), na drugim miejscu (po ok. 30) znalazły się przedsiębiorstwa, 
lokalne grupy rybackie i samorządy, kilka projektów zrealizowały również parafie. Projekty o 
najwyższej wartości realizowały przedsiębiorstwa, z których jedno za 26 mln zł zrealizowało 
inwestycje polegające na budowie od podstaw nowego zakładu przetwórstwa ryb o całkowitej 
powierzchni zabudowy 3,5 tys. m2, którego głównym profilem jest produkcja konserw i marynat 
rybnych [ARiMR 2014]. Rybacy wykorzystywali środki PO RYBY na remonty i modernizacje 
stawów rybnych, wyposażenie gospodarstw rybackich w maszyny i urządzenia techniczne oraz 
zakup specjalistycznych środków transportu. 
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Rysunek 3. Liczba i wartość projektów 
realizowanych w ramach PO RYBY 
2007-2013 według typu beneficjenta
Figure 3. Number and value of projects 
under the OP Fisheries 2007-2013 by 
type of beneficiary
Źródło: jak na rys. 1
Source: see fig. 1

Rysunek 4. Liczba projektów PO 
RYBY realizowanych w powiatach 
województwa łódzkiego (na 10 tys. 
mieszkańców)
Figure 4. Number of projects 
implemented in Łódzkie province  
(per 10 thous. inhabitants)
Źródło: jak na rys. 1
Source: see fig. 1
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Zróżnicowanie przestrzenne
Na terenie czterech powiatów (brzezińskiego, kutnowskiego, wieruszowskiego i zduńskowol-

skiego) i dwóch miast na prawach powiatu (Skierniewic i Piotrkowa Trybunalskiego) nie reali-
zowano żadnego projektu w ramach PO RYBY. Najwięcej zadań (69) zrealizowano w powiecie 
łowickim, gdzie funkcjonuje ŁGR, i w radomszczańskim (21), którego jedna gmina (Przedbórz) 



460 Maciej Stawicki

Rysunek 5. Wartość projektów PO RYBY 
realizowanych w powiatach województwa 
łódzkiego (na 1 mieszkańca)
Figure 5. Value of projects implemented 
in Łódzkie province  (per capita)
Źródło: jak na rys. 1
Source: see fig. 1
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należy do Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”. Na rysunkach 4 i 5 odnotowano 
słabą korelację pomiędzy liczbą a wartością realizowanych projektów. Było to szczególnie wi-
doczne w powiecie łowickim, zwłaszcza w gminach: Bielawy, Nieborów, Domaniewice (duża 
powierzchnia stawów hodowlanych, działalność ŁGR). Wyjątkiem był natomiast powiat łódzki 
wschodni, w którym realizowano wspomnianą inwestycję w przedsiębiorstwie przetwórczym. 

Podsumowanie i wnioski 
Struktura wykorzystania środków PO RYBY w województwie łódzkim różni się od danych dla 

całego kraju, co wynika z położenia regionu w centralnej Polsce i braku podmiotów prowadzących 
rybactwo morskie, które w skali całego kraju stanowiły istotną grupę beneficjentów. Dlatego w 
minimalnym stopniu wykorzystano oś 1. „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej” i oś 3. 
„Środki służące wspólnemu interesowi” (ok. 1%, Polska odpowiednio 25 i 29%) [Realizacja PO... 
2013]. W badanym obszarze dużo wyższy był natomiast udział osi 2. „Akwakultura, rybołówstwo 
śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny” (80 % udział w porównaniu do 35% w Polsce) oraz osi 
4. „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” (łódzkie – 19%, Polska ogółem 9%). 

Województwo łódzkie było jednym z najmniejszych beneficjentów PO RYBY 2007-2013. 
Niemniej jednak, podmioty z jego terenu pozyskały pomoc o łącznej wartości ponad 63 mln 
zł. Największą aktywnością wykazały się osoby fizyczne prowadzące działalność rybacką oraz 
przedsiębiorstwa i jednostki samorządy terytorialnego. Podmioty te zrealizowały w ramach PO 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 
zarówno projekty inwestycyjne (głównie ukierunkowane na rozwój wyposażenia firm oraz infra-
struktury społecznej), jak i działania wodno-środowiskowe oraz miękkie, polegające na organizacji 
imprez sportowo-kulturalnych dla społeczności lokalnych. Należy dostrzec wieloaspektowość 
przeprowadzonych projektów, a w dalszej perspektywie prowadzić badania, jak pozyskane środki 
przekładają się na procesy rozwoju w skali lokalnej.
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Summary
The article presents the use of EU funds obtained under the Operational Programme “Sustainable 

Development of the Fisheries Sector and Coastal Fishing Areas 2007-2013” (OP Fishery) in the Lodz 
region. In the study area beneficiaries implemented 179 projects with a total value of approx. 63 million 
PLN. The largest number of projects were carried out by natural persons engaged in fisheries activities, 
however, the highest value have reached investment projects implemented by the companies. OP Fishery 
has also contributed to the improvement of social infrastructure and the revitalization of the village and the 
implementation of a number of events integrating local communities.
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