SPRAWOZDANIA RRW RYBAKÓW I PRZETWÓRCÓW RYBNYCH za 2014 rok

– kwestionariusz RRW 20 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładów przetwórstwa
rybnego,
– kwestionariusz RRW 22 – zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości
ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub
hodowli,
– kwestionariusz RRW 23 – zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w
publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących.
Szanowni Państwo.
W związku z przygotowaniami do wdrażania nowej perspektywy finansowej Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 - 2020” zwracamy się z prośbą do wszystkich osób
i podmiotów funkcjonujących w sektorze rybołówstwa i akwakultury działających na obszarze
Stowarzyszenia „Sieja” o wypełnienie formularzy i przesłanie do właściwych instytucji. Dane
zawarte w powyższych kwestionariuszach zostaną wykorzystane przez Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi do obliczenia tzw. „wskaźnika rybackości” określającego obszary rybackie i
akwakultury oraz umożliwi wdrażanie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”.
Wskaźnik rybackości na odpowiednim poziomie da szansę na pozyskanie przez nasze
Stowarzyszenie środków finansowych z których będą mogli skorzystać beneficjenci a to
przyczyni się do rozwoju obszarów zależnych od rybactwa.
Formularz RRW-20 należy wypełnić i przesłać do 31 marca 2015 r. do Morskiego Instytutu
Rybackiego, formularz RRW-22 należy wypełnić do 15 marca 2015 r. a formularz RRW-23 do
31 maja 2015 r. i przesłać je do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława
Sakowicza w Olsztynie.
Druki sprawozdań w wersji elektronicznej można pobrać ze strony Instytutu Rybactwa
Śródlądowego: www.infish.com.pl.
Obowiązek wypełniania powyższych kwestionariuszy z zakresu rybactwa wynika z art. 30
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. nr 88 poz. 439, z
późn. zm.), który stanowi, iż podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do przekazywania
systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących
prowadzonej działalności, w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych
określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej.
Wa ż n e
W kwestionariuszach RRW-22 i RRW-23 w komórce „A” podawana jest siedziba podmiotu lub
adres zamieszkania uprawnionego do rybactwa, co nie jest jednoznaczne z faktycznym
obszarem działalności i utrudnia przypisanie wartości wybranych parametrów (zatrudnienia,
produkcji, zarybień) do obszaru gmin wchodzących w skład RLGD ( Rybackie Lokalne Grupy
Rybackie). W tym przypadku konieczne jest wpisanie w komórce „A” kwestionariuszy
RRW-22 i RRW-23 dodatkowo nazwy gminy, na obszarze której prowadzona jest
działalność (oprócz danych wymaganych, tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania albo
nazwy i adresu siedziby uprawnionego do rybactwa, telefonu oraz e-maila).
W załączeniu przedstawiamy Państwu treść listu otrzymanego z Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w powyższej sprawie.

