
Rybacy, 

Stoimy w obliczu haniebnej próby odebrania nam rekompensat wodno-środowiskowych. Taką 

decyzję wobec naszych pieniędzy podjął minister Marek Gróbarczyk  wbrew wcześniejszym 

ustaleniom całej branży rybnej, zapisom ustawowym i zatwierdzeniu przez Komisję Europejską tych 

środków na rzecz  hodowców karpi. Ta informacja tak bardzo oburzyła całe nasze środowisko, że 

najpierw na „Karpiówce” powołano Rybacki Sztab Kryzysowy, w później na spotkaniu w Falentach 

gremium to dostało legitymację do działań zmierzających do zmiany decyzji ministerstwa. 

Działania, które zostały już podjęte i które będziemy kontynuować w najbliższej przyszłości obejmują: 

1) Organizację protestów (w tym: banery, flagi, kamizelki, ulotki itp.) 

2) Przedstawianie naszych racji  tam, gdzie jest to właściwe, konieczne i możliwe (w tym: 

wynajęcie sali na konferencje prasowe, wyjazdy itp.)  

3) Rozmowy z ministrem Markiem Gróbarczykiem , i innymi władzami 

4) Formułowanie wszelkich oficjalnych pism, informacji itp. 

5) Zamieszczanie ogłoszeń i komunikatów w mediach, monitoring prasowy 

6) Prowadzenie profilu na FB/ratujmy stawy i przyrodę, 

7) Prowadzenie korespondencji mailowej ze specjalnie założonej w tym celu skrzynki mailowej 

rybacki.sztab.kryzysowy@gmail.com. oraz korespondencji tradycyjnej. 

Wszyscy zdajemy sobie wszyscy sprawę, że realizowanie niektórych z powyższych zadań jest 

kosztowne i bez  nakładów finansowych jest niemożliwe. Do tej pory korzystaliśmy ze składki 

zebranej w Falentach oraz ze środków własnych. Zwracamy się więc z apelem o finansowe wspieranie 

Sztabu w realizacji powierzonych działań. 

Na potrzeby naszej wspólnej akcji  założone zostało konto bankowe o numerze:  

BZ WBK 91 1090 1476 0000 0001 3428 2156 

Prosimy przekazywać na nie składki z dopiskiem „składka na wsparcie rybactwa”, a także nazwę 

gospodarstwa lub imię i nazwisko wspierającego.  

Proponujemy, aby minimalną wielkością wsparcia była kwota 200 zł, ale zdajemy sobie sprawę, że 

gospodarstwo gospodarstwu nie jest równe i te większe będą mogły wesprzeć naszą akcję nawet 

znacznie większą kwotą. Wszystkie rozliczenia na rachunku będą transparentne, a po zakończeniu 

akcji będzie przedstawione dokładne rozliczenie. 

Jednocześnie apelujemy o solidarny udział  w PROTESTACH. Pokażcie swoją determinację, przyjedźcie 

na akcje protestacyjne z rodzinami, pracownikami i przyjaciółmi. 

Możecie się z nami kontaktować poprzez skrzynkę mailową: rybacki.sztab.kryzysowy@gmail.com, 

profil na FB/ratujmy stawy i przyrodę, numery telefonów: 796503410, 608667438 oraz poprzez swoje 

organizacje. 

W imieniu całego Rybackiego Sztabu Kryzysowego, 

Sławomir Litwin, Przewodniczący RSK  
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