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Organizatorami byli Polska Żegluga Morska i Północna 
Izba Gospodarcza.
Dwie sesje plenarne, 4 Bloki tematyczne, prawie stu 
polskich i zagranicznych prelegentów w kilkunastu 
panelach tematycznych poświęconych branżom i 
najważniejszym zagadnieniom związanym z morzem. 
Uczestniczyło w nim prawie 1000 przedstawicieli nauki, 
biznesu i administracji.



Rozpoczęcie Kongresu uświetnił występ 
Chóru Akademii Morskiej 



Polska gospodarka morska przetrwała okres 
zmian i rozwija się - powiedziała podczas 

inauguracji  wicepremier Elżbieta Bieńkowska



Wicepremier zaznaczyła, że polskie porty morskie 
przeszły ogromną modernizację; dla ich rozwoju 
kluczowe jest skomunikowanie z południem Polski i 
Europy. Przyszłością zaś przemysłu stoczniowego w 
Polsce może być produkcja wysokospecjalistycznych 
jednostek. 



Inicjatywa „Niebieski wzrost: perspektywy w zakresie 
zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich” jest w UE 
traktowana priorytetowo. Szacuje się, że przemysły morskie 
zatrudniają ponad 5 mln osób, wytwarzając 500 mld euro 

wartości dodanej. Według KE turystyka nadmorska i morska 
zatrudnia najwięcej osób w gospodarce morskiej i generuje 

największą wartość spośród europejskich przemysłów 
morskich. 



wykorzystanie energii mórz
i oceanów 
morskie górnictwo surowców 
mineralnych, 
a priorytetowym obszarem 
w UE  ma być 
akwakultura 
i biotechnologia, jako źródła 
surowców 
dla masowej produkcji 
żywności, kosmetyków, 
farmaceutyków, chemikaliów 
oraz biopaliw.

Do perspektywicznych obszarów 
działalności zaliczono: 



Panel I: „Międzynarodowe problemy rybaków bałtyckich”
Moderatorem był dr W. Pelczarski MIR PIB,

A znamienitym gościem Pan Normunds Riekstins, Director 
of the Fisheries Department at the Latvian Ministry of 

Agriculture, BALTFISH.

BLOK III: Wykorzystanie zasobów morza



Głównym tematem dyskusji były połowy 
paszowe; swoje poglądy – przeciwstawne –

przedstawili Prof. Psuty (MIR) i Prof. 
Wawrzyniak ZUT; głos zabrał również 

Europoseł M. Gróbarczyk i licznie 
zgromadzeni rybacy



Prosiliśmy również o udział w dyskusji pana Reine 
Johanssona z BSRAC, ale w tym samym dniu RAC miał 

spotkanie robocze w Szwecji. Obszerną wypowiedź 
Przewodniczącego RAC odczytał pan dr Z. Karnicki z 
MIR. Natomiast na najbliższym posiedzeniu RAC w 

Kopenhadze (25-26.06) będzie wprowadzony punkt 
obrad na temat połowów paszowych w Bałtyku.  

Zasłaniając się brakiem czasu i urzędników (?!) KE 
jedynie nadesłała swoje pisemne stanowisko w sprawie 
połowów paszowych, podpisane przez Panią Dyrektor 

ds Rybołówstwa Lowrie Evans



.

Po ciężkim dniu obrad – miły wieczór na 
bankiecie powitalnym w Hotelu Radisson



Potem było już tylko coraz ciekawiej
– wystąpił pan Dyr. T. Nawrocki z 
Dep. Rybołówstwa (EFMiR), 
absolwent naszego Wydziału Dyr. 
J. Łojko z ARiMR, 
bardzo ciekawy referat na temat 
fałszowania żywności pochodzenia 
wodnego wygłosiła pani Kołodziejczyk 
z DR we współpracy z dr 
G. Bienkiewiczem i dr G. Tokarczykiem,
a najdostojniejszym gościem była pani 
Marnie Bammert, Deputy Director of MSC 
in Europe.

W drugim dniu obrad Panel: Wyzwania dla przemysłu 
rybnego otworzyła dr hab. B. Więcaszek referatem 

„Neandertalczycy nie jedli ryb i … wyginęli”







Panel Polarny:  Sala Bloku III ozdobiona była zdjęciami 
z Antarktydy autorstwa Dr. hab. A. Nędzarka i K. 
Stepanowskiej, a podczas Panelu Polarnego wyświetlany był 

pokaz Esejów autorstwa Prof.: J. Chojnackiego, K. Stepanowskiej i A. 
Nędzarka







Referaty wygłosili: Dyr. T. Nawrocki z Dep. Rybołówstwa, 
Prezes J. Juchniewicz ze Stowarzyszenia Hodowców Ryb 

Łososiowatych oraz 
Bernhard Feneis, Vice-president of Federation of  

European Aquaculture Production Industry 
(FEAP) 

IV Panel „Akwakultura jako alternatywne 
źródło białka pochodzenia wodnego”



Serdeczne podziękowania należą się 
Doktorantom naszego Wydziału –

wzorowym wolontariuszom 2. MKM
Na zdjęciach nie ma Konrada Wrzecionkowskiego 

i Jarka Dąbrowskiego, bo … są oni autorami 
zdjęć!



14 czerwca odbyło się Podsumowanie 
Kongresu w Urzędzie Wojewódzkim



Po podsumowaniu Kongresu, wszystkich uczestników 
spotkania zaproszono na Dar Młodzieży na przyjęcie 

bogate w ryby i owoce morza



Obecnie trwają prace nad ostatecznym 
sformułowaniem wniosków i postulatów, które 

będą przedstawione w Sejmie 24.07.2014



* Powstanie Departamentu Gospodarki Morskiej
* Realne wsparcie rozwoju akwakultury 
i polskich polarnych stacji badawczych
* Aktywna promocja produktów spożywczych
pochodzenia wodnego w Polsce
* Wypracowanie międzynarodowych 
standardów dopuszczalnych i 
zrównoważonych połowów paszowych oraz
wielkości statków rybackich w akwenie
Morza Bałtyckiego i w innych morzach
Europejskich
* Wsparcie działań na rzecz osiągnięcia konsensusu 
pomiędzy gospodarką morską a ochroną przyrody morza
* Aktywne działanie Posłów UE i KE na rzecz
ograniczania biurokracji, upraszczania procedur i wzrostu 

konkurencyjności polskiej i europejskiej gospodarki 
morskiej 

ZARYS NAJWAŻNIEJSZYCH WNIOSKÓW


