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Oświadczenie vs materiału Onet.pl pt.” Rybny układ. Jak CBA odkryło nadużycia w rządowej
agencji i dlaczego nikt za to nie siedzi”.
Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb stanowczo zaprzecza jakoby (sugestia autora w/w/ materiału)
został zawarty jakikolwiek nieformalny układ związany z przyznawaniem środków z Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2007-2013”.
Prezentowany materiał należy uznać za nierzetelny i bezpodstawnie godzący w wizerunek
stowarzyszenia.
Jednym z podstawowych zadań, zgodnie z naszym statutem jako organizacji pozarządowej, jest dbanie o
interesy członków w ramach obowiązującego prawa.
Dlatego ściśle współpracowaliśmy, współpracujemy i będziemy współpracować w tworzeniu przepisów
przez administrację rządową i samorządową wszystkich szczebli.
Dotyczy to również instytucji, od których nasze działanie jest zależne np. Takich jak: Inspekcja
Weterynaryjna, Inspekcja Sanitarna, Agencja restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa itp.
Naszym zdaniem , ta współpraca zaowocowała konkretnymi efektami.
W latach 2007-2013 właściciele przetwórni zainwestowali 1mld 200 mln złotych, z czego 600 mln
złotych to fundusze pomocowe, i drugie 600 mln złotych to środki własne.
W roku 2004 –obrót (sprzedaż) firm przetwórstwa ryb w Polsce wynosił 2,4 miliarda złotych. W roku
2015 obrót ten wynosił ponad 12 miliardów złotych , w tym 60% w eksporcie.

Dynamika 400% w ciągu 10 lat (średnio 40% rocznie). Jesteśmy na czwartym miejscu w UE o ile chodzi
o obrót produktów rybnych. Nasze zakłady spełniają najwyższe standardy europejskie i światowe,
gwarantujące produkcje wysokiej jakości i pełnię bezpieczeństwa dla konsumenta.
Jesteśmy dumni z tych wyników, na które niemały wpływ miała nasza organizacja- Polskie
Stowarzyszenie Przetwórców Ryb.
Nie zamierzamy zmieniać naszego działania, będziemy go udoskonalać, będziemy rozmawiać z każdym i
wszędzie, aby nasze polskie przetwórstwo funkcjonowało jak najlepiej.
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