
Szanowni Państwo!

Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która służy badaniom sektora rybackiego na obszarze
Gmin: Brzeszcze, Kęty, Oświęcim oraz Wieprz. Badania zostaną wykorzystane do pracy nad Lokalną Strategią
Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” 

Jestem przedstawicielem Gminy: 

  Brzeszcze

  Kęty

  Oświęcim

  Wieprz

Jestem związany/związana z sektorem rybackim w następującym zakresie:
A)   prowadzę działalność gospodarczą w sektorze rybackim (proszę podać kod PKD …..................)

B)   prowadzę gospodarstwo rybackie

C)    jestem pracownikiem gospodarstwa rybackiego/firmy działającej w sektorze rybackim

D)    jestem domownikiem/rodziną osoby z pkt A), B), C)
 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi A) lub B) prosimy o wypełnienie obu części ankiety. 
Osoby, które zaznaczyły odpowiedź C) lub D) prosimy o wypełnienie tylko CZĘŚCI I.

CZĘŚĆ I.

1. Czy zna Pan/Pani inwestycje/projekty sfinansowane z dotacji pozyskanej w ramach  PO Ryby 2007-2013?

  Tak 
proszę podać przykład: …..................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................

  Nie

  Nie wiem/trudno powiedzieć



2. Czy uważa Pan/Pani, że realizacja projektów sfinansowanych z dotacji pozyskanej w ramach  PO Ryby 
2007 – 2013 przyczyniła się do rozwoju sektora rybackiego na terenie gmin Brzeszcze, Kęty, Oświęcim, 
Wieprz?

  Tak 

  Nie

  Nie wiem/trudno powiedzieć

3. Czy uważa Pan/Pani, że w najbliższych latach na terenie gmin Brzeszcze, Kęty, Oświęcim, Wieprz 
powinien być realizowany Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, w ramach którego wsparcie 
finansowe będą mogli pozyskać głównie właściciele gospodarstw rybackich oraz przedsiębiorcy działający
w sektorze rybackim?

  Tak 
  Nie

Dlaczego?:….....................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................

  Nie wiem/trudno powiedzieć

4. Czy uważa Pan/Pani, że w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 pomoc 
finansowa powinna być przyznawana w szczególności na (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi):

  rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienia w sektorze rybackim 

  rozwój rynku zbytu 

  działania na rzecz podnoszenia wiedzy i kwalifikacji pracowników                             

  rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rybackich 

5. Czy działania podjęte podczas realizacji PO Ryby 2007-2013 na terytorium Gmin: Brzeszcze, Kęty, 
Oświęcim, Wieprz  przyczyniły się do zrównoważonego rozwoju obszaru zależnego od rybactwa i 
poprawy jakości życia na obszarze wymienionych gmin? 

  Tak 

  Nie

  Nie wiem/trudno powiedzieć



6. Proszę o wskazanie kierunku rozwoju, jakie projekty Państwa zdaniem powinny zostać zrealizowane z 
funduszy europejskich za pośrednictwem LGD Dolina Soły w latach 2014-2020  aby przyczyniły się do 
stworzenia nowych miejsc pracy, spowodowały rozwój gospodarczy danych Gmin, poprawiały 
infrastrukturę:

(Proszę o wskazanie odpowiedzi na skali od 1 do 5 punktów, przy czym 1 oznacza bardzo niski 
poziom, a 5 bardzo wysoki poziom)

a) Promowanie: zdrowego trybu życia, uprawiania sportu (rozbudowa infrastruktury związanej ze 
sportem) zdrowego trybu odżywiania( w tym przekonywanie  ludzi do spożywania ryb 
słodkowodnych, dziczyzny, sposoby ich przyrządzania), 

 1……/2……/3……/4……/5……
b) Rozwój gałęzi związanej z przetwórstwem rybnym (przetwórnie, wędzarnie, magazyny). 

(Przyszłość sprzedaży przedświątecznej ryb to wyłącznie sprzedaż ryb uśmierconych, 
wyporcjowanych)

-1……/2……/3……/4……/5……
c) Ochrona środowiska, redukcja zużycia energii, edukacja proekologiczna mająca na celu 

uświadomienie jakie ważne zadania oprócz hodowli ryb spełniają obiekty stawowe. Promocja tych
miejsc poprzez tworzenie ścieżek edukacyjnych, imprez plenerowych dla najmłodszych.

- 1……/2……/3……/4……/5……
d) Bezpośrednie wsparcie hodowców ryb: 
 zakup sprzętu dla gosp. rybackich,  

- 1……/2……/3……/4……/5……
 rewitalizacja stawów poprzez remonty infrastruktury stawowej 

- 1……/2……/ 3……/4…… /5……
 poprawa sytuacji hydrologicznej 

- 1……/2……/3……/4……/5……
 zakup środków transportu umożliwiającego przewożenie ryb w odpowiednich warunkach

- 1……/2……/3……/4……/5……

e) Turystyka – wsparcie sektora zajmującego się turystyką poprzez stworzenie nowych punktów 
rekreacyjno-turystycznych, wyposażenie infrastruktury.

- 1……/2……/3……/4……/5……

f) Promocja, rozwój i ochrona dziedzictwa kulturowego obszaru, rozwój i poprawa infrastruktury 
przynależnej do dziedzictwa kulturowego.

- 1……/2……/3……/4……/5……

g) Wspieranie lokalnej małej  przedsiębiorczości, tworzenie mikro przedsiębiorstw:
- 1……/2……/3……/4……/5……

h) Edukacji hodowców (podniesienie wydajności gospodarstwa, przeciwdziałanie chorobom ryb,  
efektywne zarządzanie firmą, planowanie itd.)

- 1……/2……/3……/4……/5……
i) Poprawa jakości życia skierowana do seniorów, którzy w przeszłości pracowali w sektorze 

rybackim poprzez rozwój infrastruktury społecznej i bezpośrednie wsparcie.
- 1……/2……/3……/4……/5……

j) Działania polegające na promowaniu regionu  jako atrakcyjnego turystycznie, przyrodniczo, 
kulinarnie.

- 1……/2……/3……/4……/5……

 



CZEŚĆ II.
1. Dane dotyczące produkcji rybackiej gospodarstw przeznaczonej do konsumpcji za 2014 rok:

a) Proszę o wypełnienie tabeli,:
Lp. Gatunek Produkcja całkowita ryb kg Produkcja 

sprzedana 
Cena 1 kg 
(bez Vat)

1 Karp
2 Amur
3 Tołpyga
4 Lin
5 Szczupak
 6 Karaś

 7 Inne

 8 Powierzchnia gospodarstwa Ewidencyjna
ha

Użytkowa
ha

2. Informacje dotyczące prowadzonego chowu karpia w gospodarstwie:
a) Czy w prowadzonym gospodarstwie odbywa się coroczne tarło karpia – naturalne/sztuczne, i czy 
jego efekty zapewniają odpowiednią ilość ryb na obsadę? 

 ……………………………………………………………………………………………………..
b) Jaka jest stosowana cykl produkcyjny karpia II, III letni?
  II letni …………………………………. 

  III letni………………………………….

3. Proszę o podanie średniej wartości wydajności naturalnej występującej na prowadzonym przez 
Pana/Panią gospodarstwie rybackim

 …………………………………………………………………………………………………….
4. Jak często spożywa Pan/i ryby lub przetwory?)proszę wybrać wartość przynależną częstotliwości 
spożycia - 1………bardzo często(więcej niż 2 razy w tygodniu), 2………raz w tygodniu, 3………
rzadko(1-2 razy w miesiącu),  4………bardzo rzadko(1-2 razy na kilka miesięcy)

a) Słodkowodne: 1……/2……/3……/4……
b) Morskie: 1……/2……/3……/4……
c) Przetwory rybne: 1……/2……/3……/4……

5. Ile osób jest zatrudnionych w prowadzonej przez Pana/Panią działalności i  jaki charakter ma 
zawarta z nimi umowa o pacę:

 Całkowita ilość zatrudnionych pracowników ………….
 Zatrudnienie na stałe ………….
 Zatrudnienie sezonowe ………….

6. Czy w najbliższym sezonie planuje Pan/i zatrudnienie nowych pracowników?

  Tak (jeżeli tak to prosimy o podanie ilości:……………..)

  Nie

  Nie wiem/trudno powiedzieć



7. Czy wyższe zarobki, lepsze wyposażenie w specjalistyczny sprzęt obecnych pracowników 
wpłynęłoby znacząco na podniesienie wydajności produkcyjnej?

  Tak 

  Nie

  Nie wiem/trudno powiedzieć

 …………………………………………………………………………………………………..

8. Czy prowadzenie działalności związanej bezpośrednio/pośrednio z sektorem rybackim zapewnia 
płynność finansową i pokrywa wszystkie bieżące potrzeby życia codziennego:

  Tak 

  Nie(w przypadku zaznaczenia odp. Nie prosimy o podanie typu działalności będącej dodatkowym    
źródłem dochodu) ……………………………………………………………………………………………

  Nie wiem/trudno powiedzieć

9. Czy rozwój przetwórstwa i stworzenie central/giełdy rybnej rozwiązałoby problem ze zbytem ryb?

  Tak 

  Nie

  Nie wiem/trudno powiedzieć

      ..……………………………………………………………………………………………..

10. Jakie bariery, zagrożenia mogą wpływać niekorzystnie na obecną kondycję gospodarstw 
rybackich i uniemożliwiać ich rozwój?

 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………

11. Czy pozyskanie funduszy europejskich z PO RYBY- 2014-2020  może przyczynić się do prężnego 
rozwoju rybactwa w Polsce? 

  Tak 

  Nie

 Nie wiem/trudno powiedzieć

 W jaki sposób……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….



12. Jakie czynniki są i będą motorem do rozwoju i promocji rybactwa śródlądowego w naszych 
gminach?

 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………

13. W przypadku przyznania dofinansowania z funduszy europejskich dla prowadzonego 
gospodarstwa rybackiego proszę o podanie celów priorytetowych na które zostaną przeznaczone 
pieniądze? 

 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………...

14. Czy według Pana/i  stopień zmechanizowania prowadzonego gospodarstwa rybackiego jest 
wysoki?
(Proszę o wskazanie odpowiedzi na skali od 1 do 5 punktów, przy czym 1 oznacza bardzo niski 
poziom, a 5 bardzo wysoki poziom)

 1……/2……/3……/4……/5……

15. Czy jest Pan/i , gotowa na wprowadzenie zmian, innowacji w profilu prowadzonej działalności 
celem   intensyfikacji produkcji a co za tym idzie zwiększenia dochodu?

 Tak
 Nie
 Nie wiem/trudno powiedzieć
 ……………………………………………………………………………………………………

16. Czy według Pana/i intensyfikacja produkcji wpłynie negatywnie na obecny stan środowiska 
naturalnego?
(Proszę o wskazanie odpowiedzi na skali od 1 do 5 punktów, przy czym 1 oznacza bardzo niski 
poziom, a 5 bardzo wysoki poziom)

 1……/2……/3……/4……/5……

17. Czy w przypadku realizacji inwestycji w ramach funduszy europejskich mających na celu 
unowocześnienie i usprawnienie profilu prowadzonej działalności   jest Pan/i , gotowa na wniesienie 
własnego wkładu finansowego w wartości 20-40%?

 Tak
 Nie
 Nie wiem/trudno powiedzieć
 ……………………………………………………………………………………………………

Dziękujemy za wypełnienie ankiety !
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