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 Pan  
 Bronisław Komorowski 
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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 
 

 - o wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
sektora rybackiego z udziałem 
Europejskiego Funduszu Rybackiego 
wraz z projektami aktów wykonawczych. 

 

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 
 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. 

 
 

(-) Donald Tusk 



Projekt 

U S T A W A 

z dnia                                       

 

o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Rybackiego1) 

 

Art. 1. Ustawa określa: 

1) zadania oraz właściwość organów w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju 

sektora rybackiego z udziałem środków finansowych pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Rybackiego określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 

27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 

z  15.08.2006, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1198/2006”, oraz 

w  rozporządzeniu Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. 

ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 

nr  1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 

z  10.05.2007, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 498/2007”; 

2) warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej na 

realizację środków objętych osiami priorytetowymi zawartymi w programie 

operacyjnym, w tym pomocy technicznej, zwanych dalej „pomocą”, w zakresie 

nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w pkt 1, lub 

przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii 

Europejskiej. 

 

Art. 2. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa opracowuje: 

1) projekt krajowego planu strategicznego określonego w art. 15 rozporządzenia 

nr  1198/2006; 

2) projekt programu operacyjnego w rozumieniu art. 3 lit. g rozporządzenia nr 1198/2006 

oraz określonego w przepisach rozporządzenia nr 498/2007.  

2. Rada Ministrów, w drodze uchwały, przyjmuje krajowy plan strategiczny oraz 

zatwierdza projekt programu operacyjnego. 
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3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa: 

1) przekazuje Komisji Europejskiej: 

a) przyjęty przez Radę Ministrów krajowy plan strategiczny, 

b) zatwierdzony przez Radę Ministrów projekt programu operacyjnego; 

2) dokonuje z Komisją Europejską ustaleń w zakresie krajowego planu strategicznego; 

3) współpracuje z Komisją Europejską w zakresie oceny przekazanego jej projektu 

programu operacyjnego oraz przeglądu tego programu, zgodnie z art. 17 ust. 5 

rozporządzenia nr 1198/2006. 

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa przedkłada Radzie Ministrów informację 

o ustaleniach dokonanych w sprawie krajowego planu strategicznego. 

5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, po zatwierdzeniu programu 

operacyjnego  przez Komisję Europejską, ogłasza program operacyjny, w drodze 

obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa opracowuje projekt zmiany programu 

operacyjnego oraz krajowego planu strategicznego po zasięgnięciu opinii komitetu 

monitorującego, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia nr 1198/2006. Do zmiany 

programu operacyjnego oraz krajowego planu strategicznego przepisy ust. 2 – 4 stosuje się 

odpowiednio. 

 

Art. 3. Program operacyjny zawiera następujące osie priorytetowe: 

1) oś priorytetowa 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, która obejmuje 

następujące środki: 

a) pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej, w ramach 

którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 23 ust. 1 

rozporządzenia nr 1198/2006, 

b) pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej, 

w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 1198/2006, 

c) inwestycje na statkach rybackich i selektywność, w ramach którego mogą być 

realizowane operacje w zakresie określonym w art. 25 ust. 2, 3 i 6 – 8 

rozporządzenia nr 1198/2006, 
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d) rybactwo przybrzeżne, w ramach którego mogą być realizowane operacje 

w zakresie określonym w art. 26 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 1198/2006, 

e) rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką, 

w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym  

w art. 27 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1198/2006; 

2) oś priorytetowa 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót 

produktami rybołówstwa i akwakultury, która obejmuje następujące środki: 

a) inwestycje w chów i hodowlę ryb, w ramach którego mogą być realizowane 

operacje w zakresie określonym w art. 29 ust. 1 rozporządzenia nr 1198/2006, 

b) działania wodno-środowiskowe, w ramach którego mogą być realizowane 

operacje w zakresie określonym w art. 30 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1198/2006, 

c) środki na rzecz zdrowia zwierząt, w ramach którego mogą być realizowane 

operacje w zakresie określonym w art. 32 rozporządzenia nr 1198/2006, 

d) rybołówstwo śródlądowe, w ramach którego mogą być realizowane operacje 

w  zakresie określonym w art. 33 ust. 1 – 4 rozporządzenia nr 1198/2006, 

e) inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu, w ramach którego mogą być 

realizowane operacje w zakresie określonym w art. 34 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 35 

ust.  1 i 2 rozporządzenia nr 1198/2006; 

3) oś priorytetowa 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, która obejmuje następujące 

środki: 

a) działania wspólne, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie 

określonym w art. 37 rozporządzenia nr 1198/2006, 

b) ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, w ramach którego mogą być realizowane 

operacje w zakresie określonym w art. 38 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1198/2006, 

c) inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach, w ramach 

którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 39 

rozporządzenia nr 1198/2006, 

d) rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne, w ramach którego mogą być 

realizowane operacje w zakresie określonym w art. 40 ust. 1 i 3 rozporządzenia 

nr  1198/2006, 

e) projekty pilotażowe, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie 

określonym w art. 41 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1198/2006, 
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f) modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich, w ramach którego 

mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 42 rozporządzenia 

nr 1198/2006; 

4) oś priorytetowa 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, która 

obejmuje następujące środki: 

a) rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach którego mogą być realizowane 

operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. a – g, i oraz j rozporządzenia 

nr 1198/2006, 

b) wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach 

którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 

lit.  h rozporządzenia nr 1198/2006; 

5) oś priorytetowa 5 – Pomoc techniczna, która obejmuje środek pomoc techniczna, 

w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 46 

ust. 1 – 3 rozporządzenia nr 1198/2006. 

 

Art. 4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa: 

1) wykonuje zadania instytucji zarządzającej, o której mowa w art. 58 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia nr 1198/2006; 

2) powołuje, w drodze zarządzenia, komitet monitorujący, o którym mowa w art. 63 

rozporządzenia nr 1198/2006; 

3) przedkłada Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 43 ust. 5 

rozporządzenia nr 1198/2006;    

4) zapewnia wykonanie ocen programu operacyjnego, o których mowa w art. 47 

rozporządzenia nr 1198/2006, oraz przedkłada wyniki tych ocen komitetowi 

monitorującemu i Komisji Europejskiej; 

5) przedkłada Komisji Europejskiej opis systemów zarządzania i kontroli programu 

operacyjnego, zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1198/2006; 

6) może dokonać częściowego zamknięcia programu operacyjnego, w przypadkach i na 

zasadach określonych w art. 85 rozporządzenia nr 1198/2006. 
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Art. 5. 1. Zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania środków objętych 

programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy, wykonuje jako 

instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 58 ust. 2 rozporządzenia nr 1198/2006:  

1) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”  – dla osi 

priorytetowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 – 3; 

2) samorząd województwa – dla osi priorytetowej, o której mowa w art. 3 pkt 4; 

3) jednostka sektora finansów publicznych lub fundacja, której jedynym fundatorem jest 

Skarb Państwa, którym minister właściwy do spraw rybołówstwa powierzył 

wykonywanie zadań instytucji zarządzającej - dla osi priorytetowej, o której mowa 

w  art. 3 pkt 5. 

2. W przypadku instytucji pośredniczących wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3, zadania, 

o  których mowa w ust. 1, są wykonywane na podstawie umowy. 

3. W umowie, o której mowa w ust. 2, jest określony w szczególności zakres 

powierzonych zadań, sposób ich wykonywania i warunki rozwiązania umowy.  

4. Do powierzenia zadań podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 i Nr 220, poz. 1420).   

5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

i  sposób wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa, mając 

na względzie zapewnienie prawidłowości, skuteczności i efektywności zarządzania 

programem oraz prawidłowego wykonywania zadań instytucji zarządzającej. 

6. Informacje o podmiotach wykonujących zadania instytucji zarządzającej, o zakresie 

tych zadań oraz o dacie rozpoczęcia i zakończenia ich wykonywania są umieszczane na 

stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 

 

Art. 6. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje zadania 

instytucji certyfikującej, o której mowa w art. 58 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1198/2006. 

2. Szczegółowe warunki współpracy między instytucją certyfikującą a instytucją 

zarządzającą w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z Europejskiego 

Funduszu Rybackiego są określone w porozumieniu zawartym między ministrem właściwym 

do spraw rybołówstwa a ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. 
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Art. 7. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonuje zadania instytucji 

audytowej, o której mowa w art. 58 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1198/2006.  

 

Art. 8. 1.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, 

podział środków finansowych na realizację programu operacyjnego w ramach określonych osi 

priorytetowych, o których mowa w art. 3, ustalając limity na poszczególne środki objęte tymi 

osiami, mając na względzie zapewnienie efektywności wdrażania programu operacyjnego 

oraz wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na jego realizację. 

2. Pomoc w ramach programu operacyjnego jest przyznawana do wysokości limitu 

stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro określonej w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 1 na poszczególne środki, o których mowa w art. 3. 

3. Na wniosek instytucji pośredniczącej minister właściwy do spraw rybołówstwa 

w  porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może wyrazić 

zgodę na przyznawanie pomocy do określonej wysokości, przekraczającej wysokość limitu, 

o  którym mowa w ust. 2. 

4. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, instytucja zarządzająca 

i  instytucja pośrednicząca umieszczają komunikat zawierający taką informację na stronie 

internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz na 

stronie internetowej administrowanej przez instytucję pośredniczącą. W komunikacie tym jest 

podawana także wysokość środków finansowych, do jakiej może być przyznawana pomoc. 

5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, 

podział środków finansowych na realizację programu operacyjnego w ramach środków, 

o  których mowa w art. 3, na poszczególne województwa lub na lata realizacji tego programu, 

mając na względzie zapewnienie zrównoważonego wsparcia rozwoju obszarów zależnych od 

rybactwa oraz zapewnienie efektywności zarządzania programem operacyjnym 

i  wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na jego realizację. 

6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw 

rybołówstwa określi również tryb postępowania w sprawie przyznawania pomocy 

w przypadku, gdy zapotrzebowanie na środki wynikające z wniosków o dofinansowanie 

w  danym województwie lub roku realizacji programu operacyjnego przekracza wysokość 

środków finansowych określonych na dane województwo lub na rok realizacji programu 

operacyjnego. 
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Art. 9. W ramach programu operacyjnego pomoc jest przyznawana: 

1) osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo podmiotowi 

organizacyjnie wyodrębnionemu na podstawie dokumentów statutowych lub 

założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, zwanej dalej „wnioskodawcą”; 

2) na wniosek o dofinansowanie; 

3) jeżeli wnioskodawca spełnia warunki przyznania pomocy określone w przepisach, 

o  których mowa w art. 1 pkt 1, oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 19; 

4) na podstawie: 

a) decyzji – w przypadku środków, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a i b oraz lit. e 

w zakresie określonym w art. 27 ust. 1 lit. d i e oraz w ust. 2 rozporządzenia 

nr  1198/2006, 

b) umowy o dofinansowanie – w przypadku środków, o których mowa w art. 3: 

– pkt 1 lit. c i d oraz lit. e w zakresie określonym w art. 27 ust. 1 lit. a – c 

rozporządzenia nr 1198/2006, 

– pkt 2 – 5. 

 

Art. 10. 1. Wzór wniosku o dofinansowanie: 

1) przygotowuje instytucja zarządzająca; 

2) jest umieszczany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw rybołówstwa oraz na stronach internetowych administrowanych przez 

instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1.  

2. Wniosek o dofinansowanie składa się do instytucji pośredniczącej, wyznaczonej dla 

danej osi priorytetowej zgodnie z art. 5 ust. 1, przy czym w przypadku środka, o którym 

mowa w art. 3: 

1) pkt 4 lit. a, wniosek o dofinansowanie składa się za pośrednictwem lokalnej grupy 

rybackiej; 

2) pkt 5, gdy wnioskodawcą jest instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 5  

ust. 1 pkt 3, wniosek o dofinansowanie składa się do instytucji zarządzającej. 

3. Wniosek o dofinansowanie jest oceniany w zakresie: 
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1) poprawności sporządzenia i złożenia, 

2) zgodności planowanej operacji z celami środka, w ramach którego ma być 

realizowana operacja, 

3) celowości udzielenia pomocy na realizację planowanej operacji 

– w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 19 oraz zgodnie z kryteriami 

wyboru operacji przyjętymi przez komitet monitorujący. 

4. Oceny wniosku o dofinansowanie dokonuje się w terminie niezbędnym do 

należytego wyjaśnienia sprawy. 

 

Art. 11. 1. Pomoc w ramach środków, o których mowa w art. 3 pkt 2 lit. c oraz pkt 3 

lit. d, może być również przyznana, w drodze umowy o dofinansowanie zawieranej 

z  inicjatywy instytucji zarządzającej, bez konieczności składania wniosku o dofinansowanie 

na realizację określonych operacji służących wskazanym przez tę instytucję celom o istotnym 

znaczeniu dla sektora rybackiego.  

2. Pomoc zgodnie z ust. 1 może być przyznana organowi administracji publicznej, 

organizacji pożytku publicznego, jednostkom badawczo-rozwojowym lub uczelniom 

publicznym.  

3. W przypadku przyznania pomocy zgodnie z ust. 1, instytucja zarządzająca 

umieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa informację o konkursie ofert zawierającą określenie: 

1) środka i zakresu operacji; 

2) wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację operacji; 

3) terminu zgłaszania ofert; 

4) kryteriów oceny ofert; 

5) warunków i sposobu przeprowadzenia konkursu. 

4. Instytucja zarządzająca niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert zawiera 

umowę o dofinansowanie operacji, o której mowa w ust. 3 pkt 1. Do konkursu ofert nie 

stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

Art. 12. 1. Pomoc w ramach programu operacyjnego polega na: 
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1) zwrocie określonych w umowie o dofinansowanie kosztów 

kwalifikowalnych, poniesionych przez beneficjenta na realizację operacji; 

2) wypłacie premii lub rekompensaty określonej w decyzji, o której mowa 

w  art. 9 pkt 4 lit. a. 

2. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione przez beneficjenta z tytułu 

realizacji operacji lub jej części, które zostały potwierdzone w sposób określony w umowie 

o  dofinansowanie. 

 

Art. 13. 1. Do postępowań w sprawach indywidualnych dotyczących przyznawania 

pomocy rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. 

2. Właściwym w sprawach dotyczących przyznawania pomocy w drodze decyzji jest 

dyrektor oddziału regionalnego Agencji. 

3.  W sprawach, o których mowa w ust. 1, właściwość dyrektora oddziału 

regionalnego Agencji ustala się ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 

wnioskodawcy. 

4. Odwołanie od decyzji w sprawie przyznania pomocy: 

1) wnosi się do Prezesa Agencji za pośrednictwem dyrektora oddziału regionalnego Agencji, 

który wydał decyzję w pierwszej instancji; 

2) rozpatruje się w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania odwołania; 

3) nie wstrzymuje jej wykonania. 

5. W przypadku, o którym mowa w art. 155 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, organ wyższego stopnia może zmienić decyzję ostateczną w sprawie 

przyznania pomocy, na mocy której strona nabyła prawo, również bez zgody strony, jeżeli nie 

ograniczy to nabytych przez nią praw. 

6. Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, są 

obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy 

zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na 

osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.  Przepisu art. 81 Kodeksu postępowania 

administracyjnego nie stosuje się. 
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Art. 14. 1. Do postępowania w sprawach przyznawania pomocy na podstawie umowy 

o dofinansowanie nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, 

z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia 

pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępnienia akt, a także skarg i wniosków.  

2. W  postępowaniu w sprawie przyznawania pomocy na podstawie umowy 

o dofinansowanie organ, przed którym toczy się postępowanie: 

1) stoi na straży praworządności; 

2) jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy; 

3) udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności 

faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków 

będących przedmiotem postępowania; 

4) zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania. 

3. Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, są 

obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy 

zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na 

osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. 

4. W przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy lub został 

wyczerpany limit środków, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lub 3 – wnioskodawcę informuje 

się, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy, podając przyczyny tej odmowy. 

5. W przypadku odmowy przyznania pomocy, o której mowa w ust. 4, wnioskodawcy 

przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie 

określonych do aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 

30  sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, 

poz. 1270, z późn. zm.2)). 

 

Art. 15. 1. Umowa o dofinansowanie: 

1) jest zawierana, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej;  

2) zawiera w szczególności: 

a) oznaczenie przedmiotu i stron umowy, 

b) określenie: 

– warunków, terminu i miejsca realizacji operacji, 
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– wysokości pomocy, 

– sposobu potwierdzenia poniesienia kosztów kwalifikowalnych, 

– warunków i terminów wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, 

– warunków rozwiązania umowy, 

– warunków i sposobu zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy, 

w przypadku gdy pomoc jest nienależna lub została wykorzystana niezgodnie 

z  przeznaczeniem. 

2. Wzór umowy o dofinansowanie: 

1) przygotowuje instytucja zarządzająca; 

2) jest umieszczany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw rybołówstwa oraz na stronach internetowych administrowanych przez 

instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1.  

3. Umowa o dofinansowanie jest nieważna w przypadkach określonych w Kodeksie 

cywilnym lub w przypadku gdy sprzeciwia się przepisom, o których mowa w art. 1 pkt 1, lub 

przepisom ustawy.  

 

 Art. 16. 1. Lokalną strategię rozwoju obszarów rybackich opracowuje stowarzyszenie, 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 79, poz. 855,  z 2003 r. Nr 96, poz. 874,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. 

Nr  112, poz. 766), z tym że: 

1) członkiem zwyczajnym stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, 

w  tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem samorządu województwa; 

2) nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje marszałek województwa; 

3) stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji lokalnej 

strategii rozwoju obszarów rybackich i w zakresie określonym w jego statucie; 

4) stowarzyszenie, oprócz walnego zebrania członków albo zebrania delegatów, zarządu 

i organu kontroli wewnętrznej, jest obowiązane posiadać komitet, do którego 

wyłącznej właściwości należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach 

opracowanej lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich; 

5) komitet, o którym mowa w pkt 4, jest wybierany przez walne zebranie członków 

stowarzyszenia albo zebrania delegatów spośród członków tego stowarzyszenia. Co 
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najmniej połowę członków komitetu stanowią podmioty, o których mowa w art. 8 

ust.  1 lit. b i c rozporządzenia nr 1198/2006, lub ich przedstawiciele, i w art. 23 ust. 1 

akapit 4 rozporządzenia nr 498/2007, z tym że członek komitetu nie może być 

równocześnie członkiem innego organu stowarzyszenia. 

2. Instytucja zarządzająca wybiera stowarzyszenie, o którym mowa w ust. 1, do 

realizacji opracowanej przez nie lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, w drodze 

zaproszenia do składania wniosków, biorąc pod uwagę w szczególności: 

1) strukturę stowarzyszenia i liczbę jego członków;  

2) obszar objęty lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich; 

3) założenia, cele oraz spójność opracowanej lokalnej strategii rozwoju obszarów 

rybackich. 

3. Stowarzyszenie wybrane zgodnie z ust. 2 uznaje się za lokalną grupę rybacką, o której 

mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia nr 1198/2006. 

 

Art. 17. 1. Instytucja zarządzająca, niezwłocznie po dokonaniu wyboru, o którym 

mowa w art. 16 ust. 2,  zawiera z lokalną grupą rybacką umowę dotyczącą warunków 

i  sposobu realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, w której określa się także 

maksymalną wysokość środków finansowych na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju 

obszarów rybackich.  

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:  

1) szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju 

obszarów rybackich, 

2) szczegółowe kryteria wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji lokalnej 

strategii rozwoju obszarów rybackich, o których mowa w art. 16 ust. 2,  

3)  szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, o której mowa w ust. 1 

– biorąc pod uwagę procedury i kryteria wyboru określone w art. 23 rozporządzenia 

nr  498/2007 oraz mając na względzie realizację celów określonych w art. 43 ust. 2 

rozporządzenia nr 1198/2006.  

 

Art. 18. 1.  W sprawach dotyczących przyznania pomocy w razie śmierci 

wnioskodawcy, rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, przekształcenia wnioskodawcy lub innego zdarzenia prawnego, 
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w  wyniku których zaistnieje następstwo prawne, albo w razie zbycia całości lub części 

przedsiębiorstwa, całości lub części gospodarstwa rolnego wnioskodawcy przeznaczonego do 

chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych w toku postępowania, następca 

prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa 

rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego 

części może, po złożeniu wniosku, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce 

wnioskodawcy, jeżeli nie sprzeciwia się to istocie i celowi środka, w ramach którego ma być 

przyznana pomoc, określonych w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz 

w  programie operacyjnym. 

2. W razie śmierci beneficjenta, rozwiązania osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przekształcenia beneficjenta lub innego 

zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, albo w razie zbycia 

całości lub części przedsiębiorstwa, całości lub części gospodarstwa rolnego beneficjenta 

przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych po przyznaniu 

pomocy, następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części 

albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych 

organizmów wodnych lub jego części pomoc może być przyznana, po złożeniu wniosku, 

jeżeli: 

1) spełnia on warunki przyznania pomocy; 

2) nie sprzeciwia się to przepisom, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz istocie i celowi 

środka, w ramach którego przyznano pomoc; 

3) zostaną przez niego przejęte zobowiązania związane z przyznaną pomocą; 

4) środki finansowe z tytułu pomocy nie zostały w całości wypłacone. 

 

Art. 19. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub zwracania pomocy, w ramach 

poszczególnych osi priorytetowych, o których mowa w art. 3, uwzględniając koszty 

kwalifikowalne i mając na względzie: 

1) określenie: 

a) szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wnioski 

o dofinansowanie oraz tryb ich składania,  
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b) szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa 

o dofinansowanie – w przypadku środków, w ramach których pomoc jest 

przyznawana na podstawie umowy, 

c) trybu i warunków zawierania umowy o dofinansowanie – w przypadku pomocy 

udzielanej bez wniosku o dofinansowanie,  

d) środków i przypadków, w których następca prawny wnioskodawcy albo 

nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego 

przeznaczonego do chowu i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub 

jego części może, po złożeniu wniosku, wstąpić do toczącego się postępowania na 

miejsce wnioskodawcy oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania,  

e) środków i przypadków, w których następcy prawnemu beneficjenta albo 

nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego 

przeznaczonego do chowu i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub 

jego części może być przyznana pomoc oraz warunki i tryb przyznania tej 

pomocy; 

2) zapewnienie prawidłowej realizacji programu oraz istotę i cel poszczególnych 

środków, o których mowa w art. 3 pkt 1 – 4. 

  

Art. 20. 1. Instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1, przekazują 

ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa dane niezbędne do sporządzenia wykazu 

beneficjentów, o którym mowa w art. 31 zdanie drugie lit. d i zdanie trzecie rozporządzenia 

nr  498/2007.  

2. Wykaz beneficjentów: 

1) zawiera imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, który otrzymał pomoc, jego 

miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz wysokość pomocy przyznanej w danym 

roku;  

2) jest umieszczany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw rybołówstwa, co roku, do dnia 30 czerwca i  zawiera dane 

za poprzedni rok. 

 

Art. 21. Wypłaty pomocy przyznanej w ramach programu operacyjnego dokonuje 

Agencja na podstawie: 
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1)  wniosku o płatność składanego do instytucji pośredniczącej, o której mowa 

w  art. 5 ust. 1 lub 

2) umowy o dofinansowanie – jednorazowo lub w częściach, w zależności od 

liczby etapów przewidzianych w ramach realizowanej operacji zgodnie z tą 

umową albo  

3) decyzji, o której mowa w art. 9 pkt 4 lit. a – zgodnie z terminami wypłaty 

pomocy ustalonymi w tej decyzji. 

 

Art. 22. 1. W ramach realizacji programu operacyjnego: 

1) instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1 – sporządzają 

sprawozdania roczne i sprawozdanie końcowe w odniesieniu do osi priorytetowych, o których 

mowa w art. 3, oraz w odniesieniu do programu operacyjnego; 

2) beneficjenci – sporządzają sprawozdania roczne i sprawozdanie końcowe 

w odniesieniu do realizowanej operacji. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera w szczególności: 

1) tytuł operacji; 

2) imię i nazwisko albo nazwę beneficjenta; 

3) zakres realizacji operacji; 

4) wskazanie okresu, którego dotyczy sprawozdanie. 

3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2: 

1) przygotowuje instytucja zarządzająca; 

2) jest umieszczany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw rybołówstwa oraz na stronach internetowych 

administrowanych przez instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 

ust.  1 pkt 1 i 2.  

4. W celu przygotowania sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, instytucje 

pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1, gromadzą i opracowują uzyskane od 

beneficjentów dane związane z wykonywaniem przez nie zadań instytucji zarządzającej.  

5. Sprawozdania roczne i sprawozdanie końcowe: 

1) instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1, przekazują instytucji 

zarządzającej; 
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2) beneficjent przekazuje instytucji pośredniczącej. 

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia: 

 1) szczegółowy zakres sprawozdań, o których mowa w ust. 1, oraz tryb 

i terminy ich przekazywania, 

2) tryb i zakres rozliczeń w odniesieniu do operacji oraz programu operacyjnego 

– mając na względzie zapewnienie prawidłowości i skuteczności zarządzania  programem 

operacyjnym oraz efektywności wykorzystania środków finansowych służących jego 

realizacji. 

 

Art. 23. Instytucja zarządzająca w odniesieniu do instytucji pośredniczących, 

o których mowa w art. 5 ust. 1:   

1) przeprowadza kontrole, 

2) wydaje pisemne wytyczne lub polecenia, 

3) żąda przedstawienia informacji i udostępniania dokumentów 

– w zakresie zgodności wykonywania przez te instytucje powierzonych im zadań 

instytucji zarządzającej z przepisami prawa i programem operacyjnym oraz w celu 

zapewnienia efektywności wdrażania środków tego programu. 

 

Art. 24. 1. Instytucja zarządzająca przeprowadza kontrolę w odniesieniu do operacji 

realizowanych w ramach programu operacyjnego w zakresie sprawdzania dostarczenia 

współfinansowanych towarów i usług, prawdziwości i kwalifikowalności poniesionych 

w  ramach operacji wydatków, ich zgodności z programem operacyjnym oraz przepisami, 

o  których mowa w art. 1 pkt 1. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na sprawdzeniu dowodów 

poświadczających poniesienie wydatków w ramach operacji, dokumentujących dane 

podawane we wnioskach o płatność lub weryfikacji poniesionych wydatków, postępów 

w  realizacji operacji i efektów realizacji tej operacji w miejscu jej realizowania. 

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być także przeprowadzana w sposób 

określony w art. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 498/2007. 

4. Instytucja zarządzająca może powierzyć przeprowadzenie kontroli w zakresie, 

o  którym mowa w ust. 1, instytucjom pośredniczącym, o których mowa w art. 5 ust. 1. 
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Art. 25. 1. Instytucja zarządzająca sporządza plan kontroli na każdy kolejny rok 

kalendarzowy realizacji programu operacyjnego.  

2. Plan kontroli jest umieszczany na stronie internetowej urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw rybołówstwa.  

 

Art. 26. 1. Kontrole, o których mowa w art. 23 pkt 1 i art. 24 ust. 1, są 

przeprowadzane przez osoby posiadające imienne upoważnienie do wykonywania czynności 

kontrolnych.  

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie podstawy prawnej 

przeprowadzenia kontroli, osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych oraz 

miejsca i zakresu kontroli. 

3. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich 

wykonywania jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1. 

4. Osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych jest uprawniona do:  

1)  wstępu do siedziby podmiotu, miejsca wykonywania przez ten podmiot 

działalności lub miejsca realizacji operacji; 

2)  kontroli dokumentów związanych z zakresem kontroli, sporządzania z nich 

odpisów, wyciągów lub kserokopii;   

3)  żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień związanych z zakresem kontroli; 

4)  wykonywania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. 

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się informację pokontrolną, którą podpisuje 

osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych oraz osoba upoważniona do 

reprezentowania podmiotu kontrolowanego. W przypadku odmowy podpisania informacji 

pokontrolnej przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu kontrolowanego, 

informację tę podpisuje tylko osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych, 

zamieszczając w treści tej informacji adnotację o odmowie jej podpisania.     

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy sposób przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 23 pkt 1 i art. 24 ust. 1, 

mając na względzie zapewnienie prawidłowego zarządzania programem operacyjnym 

i  wydatkowania środków finansowych służących jego realizacji oraz efektywności wdrażania 

środków tego programu.  

 



 18

Art. 27. 1. Pomoc pobrana nienależnie lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 

podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych.  

2. Pomocą pobraną nienależnie, jest w szczególności pomoc: 

1) wypłacona beneficjentowi, który nie realizuje operacji w całości lub 

w części, lub nie realizuje obowiązków z nią związanych; 

2) wypłacona bez podstawy prawnej lub w wysokości wyższej niż określona na 

realizację operacji  w umowie o dofinansowanie lub w decyzji, o której mowa w art. 9 

pkt 4 lit. b; 

3) wypłacona beneficjentowi, który nie wykonuje zobowiązań związanych 

z  przyznaniem pomocy.  

3. Do pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 

stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące zwrotu środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które 

nie podlegają zwrotowi. 

4. Dochodzenie zwrotu pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie 

z  przeznaczeniem, wraz z odsetkami, następuje w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.  

 

Art. 28. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 

poz. 2104, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 208: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może określić, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy sposób dokonywania wydatków związanych z realizacją 

programów operacyjnych, z wyłączeniem programu operacyjnego finansowanego z udziałem 

środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego, w tym sposób i tryb udzielania zaliczek 

beneficjentom lub wykonawcom, mając na względzie: 

1) rodzaje realizowanych projektów; 

2) koszt projektu; 

3) konieczność zagwarantowania prawidłowości dokonywania wydatków.”, 

b)  dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
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„2a. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy sposób dokonywania wydatków związanych z realizacją programu operacyjnego 

finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego, w tym sposób 

i  tryb udzielania zaliczek beneficjentom, mając na względzie: 

1) rodzaje realizowanych operacji; 

2) koszt operacji; 

3) konieczność zagwarantowania prawidłowości dokonywania wydatków.”; 

2)  w art. 209 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może powierzyć, w drodze umowy, Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawieranie umów, o których mowa w ust. 1.”. 

 

Art. 29. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, 

poz. 1635, z późn. zm.4)) w art. 2 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) wydanie decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia …… o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rybackiego;”. 

 

Art. 30. 1. Załącznik do uchwały nr 99/2007 Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 r. w 

sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rybołówstwa staje się krajowym planem strategicznym, 

o którym mowa w art. 2. 

2. Program operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007 - 2013” przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 

29  maja 2007 r. i zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 16 października 

2008 r. zatwierdzającą program operacyjny dotyczący pomocy wspólnotowej z Europejskiego 

Funduszu Rybackiego w Polsce na okres programowania 2007 – 2013 staje się programem 

operacyjnym, o którym mowa w art. 2. 

Art. 31. Komitet Monitorujący powołany przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, uznaje się za komitet monitorujący powołany zgodnie z art. 4 pkt 2. 

 

Art. 32. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy, o której 

mowa w art. 28, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 28, w  brzmieniu 
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nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia wejścia w  życie 

niniejszej ustawy. 

2. Przepisów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do szczegółowego sposobu 

dokonywania wydatków związanych z realizacją programu operacyjnego finansowanego 

z  udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego.  

3. Przepisy wykonawcze, o których mowa w ust. 1, w okresie wskazanym w tym 

przepisie, mogą być zmieniane na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 28, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 33. Pomoc przyznaną przez Agencję w ramach środka, o którym mowa w art. 3 

pkt 1 lit. b, oraz koszty poniesione w ramach środka, o którym mowa w art. 3 pkt 5, do dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za  pomoc przyznaną i koszty poniesione 

zgodnie z przepisami niniejszej ustawy. 

 

Art. 34. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr  249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr  170, poz. 1217  
i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.  791  
i r  140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370  i  ustawę z dnia  
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 64, poz. 427,  Nr 124, 
poz.  859, Nr 127,  poz. 880 i Nr 128, poz. 883,  z 2008 r. Nr 44, poz.  262, Nr 63, poz. 394, Nr  182, 
poz.  1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367 i Nr 220, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.   

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, 
poz.  788, Nr 169, poz. 1417 i Nr 250, poz. 2128, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, 
poz.  1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz. 1650 oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1171 
i  Nr 216, poz. 1367. 

3) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.  560, 
Nr  88, poz. 587,  Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr  209, poz. 1317  
i Nr 216, poz. 1370.  

4) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427,  Nr 124, poz. 859, Nr 127,  
poz. 880 i Nr 128, poz. 883, z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz.  1198, 
Nr 216, poz. 1367 i Nr 220, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.  
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02/29rch 



UZASADNIENIE 

 

Projektowana ustawa tworzy ramy prawne dla wspierania zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu 

Rybackiego określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), 

zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1198/2006”, oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) 

nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego 

(Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 498/2007”. 

W rozporządzeniu nr 1198/2006 są określone podstawowe zasady wspierania rozwoju sektora 

rybackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. Mając na uwadze fakt, 

iż rozporządzenia wydawane przez organy Unii Europejskiej obowiązują w polskim porządku 

prawnym wprost, zakres regulacji projektowanej ustawy dotyczy jedynie materii, jaka, 

zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1198/2006, pozostawiona została do określenia przez 

państwa członkowskie Unii Europejskiej.  

Projekt ustawy określa więc zadania i właściwość organów w zakresie nieokreślonym we 

wskazanych przepisach wspólnotowych oraz warunki i tryb wypłaty i zwracania pomocy 

finansowej. 

Poza przepisami projektowanej ustawy, w zakresie wdrażania programu operacyjnego, mają 

również zastosowanie przepisy zawarte w rozdziałach 1, 2 oraz 7 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. 

Nr 140, poz. 984), dotyczące uregulowań ogólnych w zakresie strategii i programów objętych 

Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007 – 2013, zawierające definicje 

wspólne dla wszystkich programów operacyjnych.     

Projekt ustawy wskazuje osie priorytetowe oraz objęte nimi środki, które mogą być 

realizowane ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zgodnie 

z rozporządzeniem nr 1198/2006. Zgodnie z tym rozporządzeniem państwa członkowskie 

Unii Europejskiej dokonują w programie operacyjnym wyboru osi priorytetowych, które będą 

realizowane (art. 20 ust. 1 lit. b). Zgodnie z projektem ustawy realizowane będą wszystkie 

osie priorytetowe Europejskiego Funduszu Rybackiego, a w ramach tych osi nie przewiduje 

się jedynie realizowania środka –  środki na rzecz zdrowia publicznego, ze względu na fakt, 
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że dotyczy on wyłącznie mięczaków. Wyboru osi i środków dokonano na etapie 

opracowywania, na podstawie art. 15 rozporządzenia nr 1198/2006, programu operacyjnego  

– „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  

2007 – 2013”, zwanego dalej „programem operacyjnym”, i tam też zostały one szczegółowo 

określone. W większości są to środki analogiczne do działań realizowanych w poprzednim 

okresie programowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo 

i przetwórstwo ryb 2004 – 2006”, z pewnymi zmianami w ich zakresie i sposobie wdrażania. 

Istotną nowością jest wprowadzenie osi priorytetowej 4 – „Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa”, wzorowanej na programie Leader realizowanym dotychczas 

w sektorze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. 

W ramach każdego środka realizowane będą przez beneficjentów operacje rozumiane, 

zgodnie z art. 3 lit. k rozporządzenia nr 1198/2006, jako projekty wybrane zgodnie 

z kryteriami ustalonymi przez komitet monitorujący i realizowane co najmniej przez jednego 

beneficjenta, pozwalające na osiągnięcie celów osi priorytetowej, do której odnosi się ta 

operacja. 

Projekt ustawy określa zadania oraz właściwość organów i podmiotów, które będą 

uczestniczyć we wdrażaniu programu operacyjnego. W myśl projektu ustawy minister 

właściwy do spraw rybołówstwa wykonuje zadania instytucji zarządzającej w rozumieniu 

art. 58 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1198/2006. Instytucja zarządzająca odpowiada za 

realizację programu operacyjnego zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. 

Zadania instytucji zarządzającej określa w szczególności art. 59 rozporządzenia nr 1198/2006. 

Ponadto instytucja zarządzająca przedkłada Komisji Europejskiej informacje, o których mowa 

w art. 43 ust. 5 rozporządzenia nr 1198/2006, i zapewnia wykonanie ocen programu 

operacyjnego, o których mowa w art. 47 tego rozporządzenia, a także przedkłada wyniki tych 

ocen komitetowi monitorującemu i Komisji Europejskiej. Przekazuje Komisji Europejskiej 

także opis systemów zarządzania i kontroli programu operacyjnego, zgodnie z art. 71 

rozporządzenia nr 1198/2006 oraz może dokonać częściowego zamknięcia programu 

operacyjnego, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 85 tego rozporządzenia.  

Instytucja zarządzająca zgodnie z art. 31 zdanie drugie lit. d i zdanie trzecie 

rozporządzenia nr 498/2007 ma obowiązek sporządzania i podawania do publicznej 

wiadomości wykazu podmiotów, które otrzymały pomoc. Wykaz ten zawiera imię i nazwisko 

albo nazwę podmiotu, który otrzymał pomoc, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz 

wysokość pomocy przyznanej w danym roku. W myśl projektu ustawy wykaz będzie 
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umieszczany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa, co roku, do dnia 30 czerwca, i będzie zawierał dane za poprzedni rok. 

W związku z tym projekt ustawy przewiduje, że instytucje pośredniczące przekazują 

instytucji zarządzającej dane niezbędne do sporządzenia przedmiotowego wykazu. 

Zgodnie z projektem ustawy zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania 

środków objętych programem operacyjnym, w tym przyznawanie pomocy, będą realizować 

następujące instytucje pośredniczące: 

1) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – w zakresie osi 

priorytetowych 1 – „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”, 2 – „Akwakultura, 

rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury” oraz 

3 – „Środki służące wspólnemu interesowi”, 

2) samorząd województwa – w zakresie osi priorytetowej 4 – „Zrównoważony rozwój 

obszarów zależnych od rybactwa”, 

3) jednostka sektora finansów publicznych lub fundacja, której jedynym fundatorem jest 

Skarb Państwa, której minister właściwy do spraw rybołówstwa powierzy na podstawie 

umowy wykonywanie zadań instytucji zarządzającej – w przypadku osi priorytetowej 5  

– „Pomoc techniczna”. 

Przekazanie wykonywania części lub całości zadań przez instytucję zarządzającą lub 

certyfikującą jednej lub większej liczbie instytucji – dopuszcza art. 58 ust. 2 rozporządzenia 

nr 1198/2006. Instytucja zarządzająca lub instytucja certyfikująca ponoszą w takim przypadku 

odpowiedzialność za instytucje pośredniczące, którym przekazały swoje zadania. 

Przekazanie zadań instytucji zarządzającej instytucjom pośredniczącym aktem prawnym rangi 

ustawy, pozwoli na zapewnienie trwałości i stabilności przyjętych w niej rozwiązań. 

Szczegółowy zakres i sposób wykonywania tych zadań zdecydowano się określić  

– w umowie – w przypadku ARiMR oraz jednostki sektora finansów publicznych lub 

fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, zaś w odniesieniu do samorządu 

województwa – w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa zastaną określone warunki i sposób wykonywania tych zadań.  

Powodem, dla którego ARiMR została wybrana na instytucję pośredniczącą dla większości 

osi priorytetowych, jest jej doświadczenie z okresu programowania 2004 – 2006, kiedy 

pełniła funkcję instytucji wdrażającej. Wówczas szczegółowy zakres i sposób wykonywania 
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zadań przez ARiMR określony był w umowie zawartej z instytucją zarządzającą. W związku 

z tym, także dla okresu programowania 2007 – 2013 zastosowano rozwiązanie analogiczne.  

W celu realizacji zadań instytucji zarządzającej zostanie podpisana umowa również 

z instytucją pośredniczącą dla osi priorytetowej 5 – „Pomoc techniczna”. W okresie 

programowania 2004 – 2006 realizacją tej osi priorytetowej zajmowała się bezpośrednio 

instytucja zarządzająca. Z uwagi  na konieczność dokonania usprawnień w zakresie 

wdrażania tej osi, a także na skutek zgłaszanych przez Komisję Europejską sugestii w toku 

negocjacji nad programem operacyjnym, zdecydowano się na powierzenie realizacji osi 

priorytetowej 5 instytucji zewnętrznej.  

Warunki i sposób wykonywania zadań instytucji zarządzającej w przypadku osi priorytetowej 

4 będą uregulowane w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Jest to 

rozwiązanie analogiczne do przyjętego w obowiązującej ustawie z dnia 7 marca 2007 r. 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 98, 

poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105). Pozwala to 

na zachowanie jednolitości w zakresie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji 

zarządzającej przez wszystkie te podmioty. 

Włączenie samorządów jako instytucji pośredniczących jest nowym rozwiązaniem 

w stosunku do lat 2004 – 2006 i wiąże się z realizowaniem nowej osi priorytetowej  

– „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. Jest to rozwiązanie typu Leader 

– zakładające oddolne, lokalne podejście. Wybór samorządu województwa był podyktowany 

dotychczasowym doświadczeniem związanym z realizacją podobnej inicjatywy 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Dążąc do zapewnienia efektywnego i prawidłowego wdrażania programu operacyjnego, 

projekt ustawy przewiduje, że instytucja zarządzająca, w zakresie wykonywania zadań 

instytucji zarządzającej przez instytucje pośredniczące, przeprowadza kontrole, wydaje 

pisemne wytyczne i polecenia oraz może żądać przedstawienia informacji i udostępnienia 

dokumentów. 

Zgodnie z art. 63 rozporządzenia nr 1198/2006 państwo członkowskie Unii 

Europejskiej powołuje, w porozumieniu z instytucją zarządzającą, komitet monitorujący 

program operacyjny. Natomiast art. 64 tego rozporządzenia określa zasady powoływania 

składu komitetu monitorującego, zgodnie z którymi państwo członkowskie określa skład tego 
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komitetu. W projekcie ustawy przyjęto, że to minister właściwy do spraw rybołówstwa, jako 

instytucja zarządzająca, powoła skład komitetu. Natomiast regulamin pracy komitetu 

przyjmie już sam komitet, zgodnie z art. 63 akapit drugi rozporządzenia nr 1198/2006. 

Zadania komitetu monitorującego są  określone w art. 65 rozporządzenia nr 1198/2006. 

Ponadto we wdrażanie programu operacyjnego będą zaangażowane następujące podmioty: 

minister właściwy do spraw finansów publicznych, jako pełniący funkcję instytucji 

certyfikującej w rozumieniu art. 58 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1198/2006, oraz Generalny 

Inspektor Kontroli Skarbowej, jako pełniący funkcję instytucji audytowej w rozumieniu 

art. 58 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1198/2006. Zakres zadań instytucji certyfikującej oraz 

instytucji audytowej są określone we wskazanych przepisach rozporządzenia nr 1198/2006. 

Ponadto zgodnie z projektem ustawy przewiduje się zawarcie porozumienia między 

ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, jako instytucją zarządzającą, a ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, jako instytucją certyfikującą, w celu określenia 

szczegółowych warunków współpracy tych podmiotów. Analogiczne porozumienie między 

ministrem właściwym do spraw rybołówstwa a ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych (wówczas jako instytucją płatniczą) było zawarte w okresie programowania  

2004 – 2006.  

Jak wskazano wyżej, wdrażanie programu operacyjnego wymaga określenia w przepisach 

prawa krajowego warunków i trybu przyznawania i zwracania pomocy finansowej 

przyznawanej w ramach poszczególnych osi priorytetowych, czy środków tego programu. 

Zasady o charakterze podstawowym mające zastosowanie do przyznawania i zwracania tej 

pomocy zawierają same przepisy wspólnotowe. W projektowanej ustawie przewiduje się 

określenie zasad ogólnych wspólnych dla wszystkich środków objętych programem 

operacyjnym, pozostawiając natomiast określenie szczegółowych warunków oraz trybu 

przyznawania i zwracania tej pomocy w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego 

do spraw rybołówstwa. Jest to rozwiązanie analogiczne do okresu programowania  

2004 – 2006 i pozwala na uwzględnienie istoty i specyfiki poszczególnych środków oraz 

zapewnienie sprawnego zarządzania samym programem oraz uwzględnienie ewentualnych 

zmian prawa wspólnotowego.  

Projektowana ustawa przewiduje dwa tryby przyznawania pomocy finansowej – na podstawie 

umowy o dofinansowanie, w przypadku osi priorytetowej 1 w ramach środków inwestycje na 

statkach rybackich i selektywność, rybactwo przybrzeżne, oraz rekompensaty  

społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką, w zakresie nieobjętym 
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przyznawaniem pomocy na podstawie decyzji, a także w przypadku osi priorytetowej 2 – 5, 

albo na podstawie decyzji administracyjnej, w odniesieniu do osi priorytetowej 1 w ramach 

środków pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej lub z tytułu 

tymczasowego zaprzestania działalności połowowej oraz rekompensaty  

społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką. Co do zasady, 

w przypadkach obu trybów pomoc będzie przyznawana na wniosek o dofinansowanie. 

Przyznawanie pomocy na podstawie umowy o dofinansowanie stanowi tryb analogiczny do 

obowiązującego w okresie programowania 2004 – 2006. Przewiduje się, że umowa 

o dofinansowanie będzie zawierana, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Określać 

będzie, w szczególności przedmiot i strony umowy, warunki, termin i miejsce realizacji 

operacji, wysokości pomocy, sposób potwierdzenia poniesienia kosztów kwalifikowalnych, 

warunki i terminy wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, warunki rozwiązania 

umowy, a także warunki i sposób zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy 

w przypadku, gdy pomoc jest nienależna lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.  

Nowym rozwiązaniem, w stosunku do minionego okresu programowania 2004 – 2006, 

jest przyznawanie pomocy na podstawie decyzji. Dotyczy to tylko wybranych środków 

o charakterze nieinwestycyjnym, jak trwałe zaprzestanie działalności połowowej, tymczasowe 

zaprzestanie działalności połowowej oraz rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu 

zarządzania krajową flotą rybacką. Rozwiązanie takie przyspieszy wypłatę środków 

finansowych beneficjentom. Jest to szczególnie istotne ze względu na społeczny wymiar 

wymienionych środków. 

W sprawach przyznania pomocy w drodze decyzji właściwy jest dyrektor oddziału 

regionalnego ARiMR. 

Z projektowanej ustawy, w wyniku wątpliwości zgłoszonych przez ARiMR podczas 

konferencji uzgodnieniowej projektu ustawy w dniu 9 stycznia 2009 r., został usunięty 

przepis art. 11 ust. 2 dotyczący odmowy przyznania pomocy w ramach programu 

operacyjnego wnioskodawcy, na którego została nałożona, na podstawie przepisów 

o rybołówstwie, kara pieniężna za poważne naruszenie przepisów wspólnej polityki rybackiej, 

przez okres 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o nałożeniu tej kary stała się ostateczna.  

Zauważono, że przepis byłby trudny do egzekwowania przez instytucje pośredniczące, 

z uwagi na fakt, iż nie jest prowadzony rejestr podmiotów ukaranych prawomocną decyzją. 

W związku z tym, weryfikacja wniosków o dofinansowanie przez te instytucje byłaby 
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utrudniona, do czasu wprowadzenia szczegółowych regulacji w przedmiotowym zakresie. 

Skutkowałoby to w praktyce spowolnieniem realizacji programu operacyjnego.  

Zaproponowane w projekcie ustawy uregulowania dotyczące trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach programu operacyjnego przewidują modyfikacje i wyłączenia 

stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego wzorowane są na 

rozwiązaniach przyjętych w obowiązującej ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W przypadku przyznawania pomocy na podstawie umowy, wprowadzono rozwiązania mające 

sprzyjać usprawnieniu procedury przyznawania pomocy, które jednocześnie zapewniają 

niepogorszenie sytuacji strony, przez określenie podstawowych zasad postępowania 

w sprawie przyznania pomocy, a w przypadku odmowy przyznania pomocy projekt ustawy 

przewiduje możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, 

poz. 1417 i Nr 250, poz. 2128, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, 

poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz. 1650 oraz z 2008 r. 

Nr 190, poz. 1171 i Nr 216, poz. 1367).  

W odniesieniu zaś do trybu przyznawania pomocy na podstawie decyzji przewidziano 

modyfikację w stosowaniu art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, polegającą na 

możliwości dopuszczenia zmiany decyzji ostatecznej w sprawie przyznania pomocy 

finansowej również bez zgody strony, jeżeli nie ograniczy to nabytych przez nią praw. 

Wprowadzenie takiej modyfikacji powinno służyć sprawności postępowania przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu stronie ochrony jej praw nabytych na podstawie tej decyzji. 

Ponadto w projekcie proponuje się, aby termin rozpatrywania odwołań od decyzji w sprawie 

przyznania pomocy wynosił dwa miesiące od dnia otrzymania odwołania. Proponowana 

regulacja podyktowana została dążeniem do zmniejszenia kosztów prowadzonych 

postępowań, tj. kosztów informowania stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. 

W przypadku obu trybów udzielania pomocy w projektowanej ustawie proponuje się, 

aby strony oraz uczestnicy postępowania w sprawach dotyczących przyznania pomocy 

obowiązani byli dawać wyjaśnienia, co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez 

zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Ciężar udowodnienia faktu spoczywać 
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będzie bowiem na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Ponadto, w ramach 

wspomnianych trybów, w projekcie dokonano modyfikacji w zakresie dotyczącym zebrania 

i rozpatrzenia przez organ, przed którym toczy się postępowanie administracyjne, materiału 

dowodowego, ograniczając stosowanie przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego 

jedynie do obowiązku rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego. 

Jednocześnie wprowadzono obowiązek zapewnienia stronom, ale na ich żądanie, czynnego 

udziału w każdym stadium postępowania, z jednoczesnym wyłączeniem stosowania przepisu 

art. 81 K.p.a. Co więcej wskazano, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie 

przyznania pomocy organ, przed którym toczy się to postępowanie stoi na straży 

praworządności. Proponuje się ponadto, aby organy, przed którymi toczy się postępowanie 

w sprawach dotyczących pomocy były obowiązane w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały 

materiał dowodowy oraz, w razie uzasadnionej potrzeby, udzieliły stronom, na ich żądanie, 

niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na 

ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania. 

Postępowanie o udzielenie pomocy, zarówno w drodze umowy o dofinansowanie, jak 

i w drodze decyzji, wszczynane będzie na wniosek o dofinansowanie składany bezpośrednio 

do instytucji pośredniczącej, a jedynie w przypadku środka rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa w ramach osi priorytetowej 4 – „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa”, przewiduje się, że wniosek składany będzie do instytucji pośredniczącej za 

pośrednictwem lokalnej grupy rybackiej, a w przypadku środka pomoc techniczna, gdy 

wnioskodawcą będzie jednostka sektora finansów publicznych lub fundacja, której jedynym 

fundatorem jest Skarb Państwa, będąca instytucją pośredniczącą, wniosek będzie składany do 

instytucji zarządzającej. 

Wniosek o dofinansowanie podlegać będzie ocenie w zakresie poprawności jego sporządzenia 

i złożenia, zgodności planowanej operacji z celami środka, w ramach którego ma być 

realizowana operacja, oraz celowości udzielenia pomocy finansowej na realizację planowanej 

operacji.  

Projektowana ustawa przewiduje również możliwość wszczęcia postępowania 

o udzielenie pomocy bez wniosku o dofinansowanie. Dotyczy to dwóch środków – środki na 

rzecz zdrowia zwierząt oraz rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne. Pomoc w obu 

przypadkach przyznawana będzie na podstawie umowy o dofinansowanie. Na rozwiązanie 

takie zdecydowano się ze względu na doświadczenia z realizacji sektorowego programu 
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operacyjnego 2004 – 2006, wskazujące na trudności z przygotowaniem zwłaszcza 

kompleksowych kampanii promocyjnych. 

Wprowadzenie możliwości wszczęcia postępowania o udzielanie pomocy finansowej bez 

wniosku o dofinansowanie w zakresie środka – środki na rzecz zdrowia zwierząt, ma służyć 

realizacji przedsięwzięć mających znaczenie dla zbiorowego interesu sektora rybackiego, 

które instytucja zarządzająca postrzega jako istotne, a których realizacja prawdopodobnie nie 

zostałaby podjęta przez potencjalnych beneficjentów. Natomiast, w przypadku środka  

– rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne, rozwiązanie to ma na celu realizację 

przedsięwzięć w obszarze sektora rybackiego służących wspólnemu interesowi, co do których 

prawdopodobieństwo realizacji jest stosunkowo niskie ze względu na brak przekonania 

potencjalnych beneficjentów co do celowości realizacji operacji w ramach danego środka. 

Dotyczy to zwłaszcza kampanii promocyjnych i informacyjnych mających na celu 

promowanie całego sektora rybackiego, jego produktów lub zwiększenia ich spożycia bez 

możliwości wskazania na konkretną markę. Takie ograniczenie jest czynnikiem 

zniechęcającym prywatnych inwestorów do podejmowania jakichkolwiek przedsięwzięć 

w tym zakresie.  

W związku z tym, a także mając na uwadze fakt, iż to na instytucji zarządzającej spoczywa 

obowiązek realizacji programu operacyjnego, przejawiający się między innymi efektywnym 

wydatkowaniem środków finansowych, zdecydowano się wprowadzić do projektu ustawy 

wskazane rozwiązanie.  

Omówiony powyżej sposób wszczęcia postępowania o udzielenie pomocy stanowi nowe 

rozwiązanie w stosunku do okresu programowania 2004 – 2006. Jego zamieszczenie 

w projektowanej ustawie ma na celu umożliwienie, w razie zaistnienia takiej potrzeby, 

podejmowania aktywnych działań służących usprawnieniu procesu realizacji programu 

operacyjnego, dzięki aktywnej roli administracji publicznej, sprzyjanie podejmowaniu 

przedsięwzięć kompleksowych, bardziej innowacyjnych, a także wymagających 

zaangażowania nauki.  

Zdecydowano się na rozbudowanie wymienionego rozwiązania o bardziej 

szczegółowe zasady jego funkcjonowania w praktyce, w szczególności o zobowiązanie 

instytucji zarządzającej do ogłoszenia konkursu, w tym do podania do publicznej wiadomości 

informacji o rodzaju środka, jaki będzie realizowany, i zakresie operacji, wysokości środków 

finansowych przeznaczonych na realizację operacji, terminie zgłaszania ofert w ramach 
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konkursu, kryteriach oceny ofert oraz warunkach i sposobie przeprowadzenia wspomnianego 

konkursu. 

W przepisach projektowanej ustawy odrębnie uregulowano zasady udzielania pomocy 

w ramach osi priorytetowej 4 – „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. 

W ramach osi priorytetowej 4 pomoc będzie udzielana na realizację lokalnych strategii 

rozwoju obszarów rybackich stworzonych i wdrażanych przez lokalne grupy rybackie  

– podmioty wyłonione przez instytucję zarządzającą w drodze zaproszenia do składania 

wniosków. Instytucja zarządzająca przy wyborze lokalnych grup rybackich będzie brać pod 

uwagę w szczególności strukturę stowarzyszenia, które ubiega się o status takiej grupy 

i liczbę jego członków, obszar objęty strategią, a także założenia, cele oraz spójność 

opracowanej lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich.  

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wspomnianego zaproszenia do składania 

wniosków oraz minimalne warunki, jakie ma spełniać lokalna strategia rozwoju obszarów 

rybackich określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw rybołówstwa.  

Za lokalną grupę rybacką, zgodnie z art. 16 projektu ustawy, będzie mogło być uznane 

stowarzyszenie w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz 

z 2007 r. Nr 112, poz. 766), z pewnymi modyfikacjami, z wyłączeniem stowarzyszeń 

zwykłych.  

W projekcie ustawy przewiduje się, że członkiem zwyczajnym takiego stowarzyszenia mogą 

być osoby prawne (w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem samorządu 

województwa), może ono prowadzić działalność gospodarczą, służącą realizacji opracowanej 

przez nie strategii, ponadto jest obowiązane posiadać komitet właściwy do dokonywania 

wyboru operacji, które będą w ramach tej strategii realizowane. Nadzór nad takim 

stowarzyszeniem sprawuje marszałek województwa, co stanowi odwzorowanie rozwiązania 

przyjętego w obowiązującej ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich.  

W skład lokalnej grupy rybackiej obowiązkowo powinny wejść podmioty z sektora 

publicznego – w szczególności wszystkie gminy, na terenie których ma być realizowana 

lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, z sektora prywatnego – w szczególności 

rybacy, hodowcy ryb i przetwórcy produktów rybnych, oraz z sektora społecznego  
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– w szczególności organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i zrzeszenia związane z sektorem 

rybackim. 

Przewiduje się w projekcie ustawy, że z wybranymi lokalnymi grupami rybackimi instytucja 

zarządzająca będzie zawierać umowy o realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów 

rybackich. Umowa ta określi w szczególności maksymalną wysokość środków finansowych 

na realizację wspomnianej strategii. Szczegółowy zakres i pozostałe wymagania dotyczące tej 

umowy określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw rybołówstwa.  

Lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich będzie wdrażana na obszarze gmin, które 

przystąpiły do lokalnej grupy rybackiej. Realizacja strategii będzie polegała na składaniu 

lokalnym grupom rybackim przez osoby fizyczne i prawne projektów operacji do oceny. 

W strukturze lokalnej grupy rybackiej będzie działał specjalny komitet, który wyłoni spośród 

przedstawionych operacji te, które najlepiej przyczynią się do realizacji lokalnej strategii 

rozwoju obszarów rybackich. Wyłonione przez komitet operacje zostaną przesłane przez 

lokalną grupę rybacką samorządowi województwa, który w ramach osi priorytetowej 4 będzie 

pełnił funkcję instytucji pośredniczącej. Samorząd województwa oceni przedstawione 

projekty pod kątem ich zgodności z projektowaną ustawą oraz rozporządzeniami wydanymi 

na jej podstawie, programem operacyjnym, a także z aktami prawa wspólnotowego. 

W ramach osi priorytetowej 4 będą mogły być realizowane operacje, które są zgodne 

z lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich i z art. 44 rozporządzenia nr 1198/2006. 

Operacje powinny być w szczególności związane ze wzmocnieniem konkurencyjności 

obszaru, na którym będzie realizowana lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, 

zwiększeniem zatrudnienia i jego dywersyfikacją, rozwojem infrastruktury turystycznej oraz 

pielęgnacją tradycji rybackich na danym obszarze. 

 W ramach osi priorytetowej 4 będą realizowane również operacje mające na celu 

współpracę międzyregionalną i międzynarodową między poszczególnymi lokalnymi grupami 

rybackimi. Beneficjentami tych operacji będą lokalne grupy rybackie, o których mowa 

powyżej.   

Zgodnie z projektem ustawy, szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub 

zwracania pomocy w ramach poszczególnych osi priorytetowych objętych programem 

operacyjnym określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw rybołówstwa. 

W szczególności planuje się, że w rozporządzeniu tym zostaną określone szczegółowe 

wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie oraz umowy 
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o dofinansowanie, a także tryb składania wniosków o dofinansowanie, a ponadto 

szczegółowy tryb i warunki zawierania umowy w przypadku pomocy udzielanej bez wniosku 

o dofinansowanie.  

Przewiduje się wydanie przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa odrębnego 

rozporządzenia dla każdej osi priorytetowej. Takie rozwiązanie zostało podyktowane 

odmiennością celów i istoty każdej z osi priorytetowych zawartej w programie operacyjnym, 

a które są następnie uszczegóławiane w ramach poszczególnych środków tego programu. Ma 

to również odzwierciedlenie w wyróżnieniu dwóch trybów przyznawania pomocy w ramach 

określonych w projekcie ustawy środków – na podstawie umowy o dofinansowanie albo 

decyzji.  

W odniesieniu do ustalania i podawania do publicznej wiadomości wzorów wniosków 

o dofinansowanie, umów o dofinansowanie oraz sprawozdań, projektowana ustawa przyjmuje 

rozwiązania wzorowane na stosowanych w okresie programowania 2004 – 2006. Wzory 

wymienionych formularzy będą umieszczane w szczególności na stronie internetowej 

administrowanej przez instytucję zarządzającą oraz stronach internetowych administrowanych 

przez instytucje pośredniczące. Zrezygnowano natomiast z publikowania w Monitorze 

Polskim informacji o miejscu udostępnienia tych wzorów oraz o dacie, od której są one 

stosowane, gdyż minimalne wymagania dla wniosków i umów o dofinansowanie są już 

określone w projekcie ustawy, a szczegółowo zostaną określone w wydanym rozporządzeniu, 

ponadto przewiduje się sporządzenie ich wzorów i umieszczenie na stronach internetowych 

administrowanych przez instytucję zarządzającą i instytucje pośredniczące. Można więc 

uznać, że beneficjenci zostaną w dostatecznym stopniu poinformowani co do wymagań 

stawianych wskazanym wnioskom, umowom i sprawozdaniom.  

W rozporządzeniach wydanych na podstawie projektu ustawy dotyczących szczegółowego 

trybu i warunków przyznawania pomocy w ramach poszczególnych osi priorytetowych 

przewiduje się szczegółowe określenie środków i przypadków, w których będzie możliwe 

przyznanie pomocy następcy prawnemu. W okresie programowania 2004 – 2006 kwestie te 

nie były odrębnie regulowane w przepisach szczegółowych dotyczących przyznawania 

pomocy finansowej, a stosowano jedynie przepisy prawa cywilnego, co w praktyce 

powodowało pewne trudności. W projekcie przewiduje się, że w przypadku następstwa 

prawnego następca prawny wnioskodawcy, może, po złożeniu wniosku, wstąpić do toczącego 

się postępowania na miejsce wnioskodawcy, jeżeli nie sprzeciwia się to istocie i celowi 

środka, w ramach którego ma być przyznana pomoc. Również następcy prawnemu 
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beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części, albo gospodarstwa rolnego 

przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części, 

może być przyznana pomoc, po złożeniu wniosku, jeżeli nie sprzeciwia się to przepisom, 

o których mowa w art. 1 pkt 1 projektu ustawy, oraz istocie i celowi środka, w ramach 

którego przyznano pomoc. Intencją projektodawcy jest zapewnienie, iż mimo zmiany 

podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach danej operacji, zachowane zostaną 

cele danych środków określone w rozporządzeniu nr 1198/2006 i rozporządzeniu 

nr 498/2007, a zmiana taka nie zakłóci ich specyfiki.  

W projekcie ustawy przewiduje się, że wypłaty pomocy przyznanej w ramach 

programu operacyjnego będzie dokonywała ARiMR na podstawie wniosku o płatność 

składanego do właściwej instytucji pośredniczącej lub na podstawie umowy o dofinansowanie 

jednorazowo lub w częściach – w zależności od liczby etapów przewidzianych w ramach 

realizowanej operacji zgodnie z tą umową, albo na podstawie decyzji – zgodnie z terminami 

wypłaty pomocy ustalonymi w tej decyzji. W wyniku wątpliwości podnoszonych na 

konferencji uzgodnieniowej w dniu 9 stycznia 2009 r., zdecydowano się na powierzenie 

dysponowania środkami finansowymi w ramach wszystkich osi priorytetowych jednej 

instytucji, tj. ARiMR. Wcześniejsze rozwiązanie polegające na dokonywaniu wypłaty 

pomocy w ramach osi priorytetowej 5 – „Pomoc techniczna” przez jednostkę sektora 

finansów publicznych lub fundację, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, zostało 

zakwestionowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

 Projekt ustawy przewiduje sporządzanie sprawozdań rocznych i końcowych 

sprawozdań w ramach realizacji programu operacyjnego przez instytucję zarządzającą  

– w odniesieniu do programu operacyjnego, instytucje pośredniczące – w odniesieniu do osi 

priorytetowych i programu operacyjnego oraz beneficjenta –  w odniesieniu do zakończonej 

operacji.  

Tryb, terminy i zakres składanych sprawozdań dotyczących realizacji programu operacyjnego 

w odniesieniu do operacji oraz programu operacyjnego, a także tryb i zakres rozliczeń, w tym 

wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o płatność określi, w drodze rozporządzenia, 

minister właściwy do spraw rybołówstwa, mając na względzie efektywne i skuteczne 

wykorzystanie środków służących realizacji programu operacyjnego. 
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Projekt ustawy przewiduje przeprowadzanie przez instytucję zarządzającą kontroli 

w odniesieniu do operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego w zakresie 

sprawdzania dostarczenia współfinansowanych towarów i usług, prawdziwości 

i kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach operacji, ich zgodności z programem 

operacyjnym oraz przepisami rozporządzenia nr 1198/2006 i rozporządzenia nr 498/2007. 

Instytucja zarządzająca może powierzyć przeprowadzenie takiej kontroli, w wyżej 

wymienionym zakresie, również instytucjom pośredniczącym. 

Ponadto, jak wskazano wyżej, instytucja zarządzająca będzie przeprowadzać też kontrolę 

w zakresie sprawdzania przestrzegania procedur i sprawności funkcjonowania systemu 

realizacji programu operacyjnego w instytucjach pośredniczących. 

W odniesieniu do wyżej wymienionych kontroli projekt ustawy określa ogólne zasady, jeżeli 

chodzi o upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych oraz zakres kontroli, 

natomiast szczegółowy sposób przeprowadzania kontroli minister właściwy do spraw 

rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze potrzebę zapewnienia 

prawidłowego wydatkowania środków finansowych służących realizacji programu 

operacyjnego. 

  

Projekt ustawy przewiduje wydanie przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa dwóch 

rozporządzeń dotyczących podziału środków finansowych. Jest to konieczne, gdyż program 

operacyjny określa tylko środki finansowe z podziałem na poszczególne  lata, w przypadku 

środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego,  zaś 

w przypadku środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

i wkładu krajowego – z podziałem na osie priorytetowe. Pierwsze rozporządzenie, 

o charakterze obligatoryjnym, ureguluje podział środków finansowych na realizację programu 

operacyjnego w ramach określonych osi priorytetowych i ustali limit na poszczególne środki 

objęte tymi osiami. Natomiast drugie rozporządzenie jest fakultatywne i określi podział 

środków finansowych w ramach programu operacyjnego na poszczególne województwa lub 

lata realizacji programu, w zależności od potrzeb związanych z wdrażaniem tego programu 

i osiąganiem celów, w szczególności w odniesieniu do osi priorytetowej 4. 

Jednocześnie w projektowanej ustawie wprowadza się możliwość dokonywania 

nadkontraktacji przez instytucję zarządzającą w porozumieniu z instytucją certyfikującą. Jest 

to bardzo korzystne rozwiązanie, polegające na zawieraniu umów z beneficjentami ponad 
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dostępny limit środków finansowych programu operacyjnego w ramach danego środka. 

Należy dodać, że nadkontraktacja odnosi się wyłącznie do środków finansowych 

przeznaczonych na program operacyjny z Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz 

niezbędnego współfinansowania ze środków krajowych. Jest to rozwiązanie pozwalające na 

bardziej elastyczne zarządzanie programem i przyczyni się do lepszego wykorzystania 

środków finansowych. Jednocześnie zrezygnowano z umieszczenia w projekcie ustawy 10 % 

progu nadkontraktacji, uznając to za zbędne ograniczenie w zarządzaniu środkami 

finansowymi. Należy wskazać, iż w przypadku dokonywania nadkontraktacji za każdym 

razem jest wymagana zgoda ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zmiana ta 

wynika z ustaleń podjętych w trakcie konferencji uzgodnieniowej w dniu 9 stycznia 2009 r. 

W projektowanej ustawie przewiduje się zmianę ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr  249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, 

poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr  170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, 

z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.  791 i Nr  140, poz. 984 oraz z 2008 

r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370) polegającą na dodaniu w art. 208 

tej ustawy przepisu upoważniającego ministra właściwego do spraw rybołówstwa do 

określania, w drodze rozporządzenia, szczegółowego sposobu dokonywania wydatków 

związanych z realizacją programu operacyjnego finansowanego z udziałem środków z 

Europejskiego Funduszu Rybackiego, w tym sposobu i trybu udzielania beneficjentom 

zaliczek. Zmiana ta pociąga za sobą konieczność dokonania zmiany również w ust. 2 w art. 

208 tej ustawy, zawierającym upoważnienie dla ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego. Jednocześnie w projekcie ustawy dodano przepis zachowujący w mocy 

dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane przez ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych w zakresie odnoszącym się do programów operacyjnych innych niż program 

operacyjny finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego, przez 

okres nie dłuższy jednak niż 2 lata od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy, przy czym 

przewidziano także możliwość dokonywania nowelizacji wskazanych przepisów.  

Dokonując takiej zmiany kierowano się faktem, iż do programu operacyjnego 

finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego, stosuje się 

jedynie przepisy rozdziału 1, 2 i 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju.  
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 Ponadto proponuje się w projektowanej ustawie dodanie w ustawie z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych przepisu dającego ministrowi właściwemu do spraw 

rybołówstwa możliwość powierzenia, w drodze umowy, Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, zawierania umów, o których mowa w art. 209 ust. 1 tej ustawy.  

W projektowanej ustawie przewiduje się zmianę art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 64, poz. 427,  

Nr 124, poz. 859, Nr 127,  poz. 880 i Nr 128, poz. 883,  z 2008 r. Nr 44, poz.  262, Nr 63, 

poz. 394, Nr  182, poz.  1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367 i Nr 220, poz. 1414 oraz 

z 2009 r. Nr 6, poz. 33), przez dodanie pkt 3a, co umożliwi zwolnienie beneficjentów 

programu operacyjnego z opłat skarbowych, jakim podlegają decyzje. 

 Krajowy plan strategiczny oraz program operacyjny były przygotowywane po wejściu 

w życie przepisów wspólnotowych dotyczących wdrażania Europejskiego Funduszu 

Rybackiego i następnie przedstawione Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami 

rozporządzenia nr 1198/2006. Dlatego też stało się konieczne wprowadzenie w projekcie 

ustawy przepisu dotyczącego opracowanych przed jej wejściem w życie krajowego planu 

strategicznego oraz programu operacyjnego i uznanie ich za dokumenty spełniające 

wymagania określone w projektowanej ustawie. 

Ponadto w 2008 r. rozpoczęto wdrażanie jednego ze środków programu operacyjnego  

– pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej, w zakresie 

dotyczącym wyłącznie roku 2008, z czym wiązała się również konieczność powołania 

komitetu monitorującego. Rozpoczęto wydatkowanie środków finansowych, w ramach środka 

pomoc techniczna, które zostały zabezpieczone w budżecie państwa na 2007 r., w związku 

z koniecznością podniesienia zdolności administracyjnych instytucji zarządzającej, zgodne 

z zaleceniami Komisji Europejskiej wskazanymi w trakcie negocjacji programu 

operacyjnego. 

Dlatego też w projekcie ustawy zawarto przepisy uznające ten komitet za powołany zgodnie 

z art. 4 pkt 2, zaś wskazaną pomoc i poniesione koszty, jako pomoc przyznaną i koszty 

poniesione zgodnie z projektowaną ustawą.  

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

   Projekt ustawy został skonsultowany z następującymi podmiotami: Uniwersytetem 

Warmińsko-Mazurskim, Instytutem Rybactwa Śródlądowego, Morskim Instytutem Rybackim 

w Gdyni, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetem 
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Przyrodniczym we Wrocławiu, Akademią Morską w Szczecinie, Akademią Morską w Gdyni, 

Akademią Rolniczą w Szczecinie, Okręgowym Inspektorem Rybołówstwa Morskiego 

w Gdyni, Okręgowym Inspektorem Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, Okręgowym 

Inspektorem Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, Urzędem Morskim w Gdyni, Urzędem 

Morskim w Szczecinie, Urzędem Morskim w Słupsku oraz Zarządem Portu Morskiego 

Mrzeżyno.  

Ponadto projekt ustawy został przesłany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu 

i Samorządu Terytorialnego, która na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2009 r. uznała projekt 

za uzgodniony. 

 Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy nie podlega obowiązkowi notyfikacji, ponieważ nie zwiera norm 

krajowych, przepisów technicznych, ani przepisów dotyczących usług, w rozumieniu 

rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597). 

 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), projekt ustawy został zamieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie zgłoszono 

zainteresowania pracami nad projektem ustawy (zgłoszenie w rozumieniu art. 7 ww. ustawy).  

Projekt ustawy został zgłoszony do Planu prac Rady Ministrów na okres styczeń – czerwiec 

2009 r. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje ustawa 

Projektowana ustawa obejmuje zakresem swojej regulacji podmioty, którymi są beneficjenci 

wskazani w ramach poszczególnych środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Jest to 

katalog ograniczony przepisami prawa wspólnotowego, na podstawie których stworzono 

wymieniony program. Ich rodzaj determinuje specyfika danego środka. W przypadku osi 

priorytetowej 1 – „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”, która dotyczy rybołówstwa 

morskiego, będą to w szczególności właściciele i armatorzy statków rybackich, rybacy 

pracujący na pokładzie statków zajmujących się rybołówstwem morskim. W przypadku osi 

priorytetowej 2 – „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami 

rybołówstwa i akwakultury”, będą to w szczególności hodowcy ryb słodkowodnych, 

podmioty zajmujące się zawodowo połowem ryb w naturalnych zbiornikach wodnych, 

właściciele sprzętu pływającego oraz przedsiębiorstwa przetwórcze. Oś priorytetowa  

3 – „Środki służące wspólnemu interesowi” skierowana jest do podmiotów, które 

podejmować będą inicjatywy służące szerszemu niż jednostkowy interesowi. Można zaliczyć 

tu przede wszystkim organizacje rybackie uznane zgodnie z rozporządzeniem Rady 

nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów 

rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 17 z 21.01.2000, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198), jako reprezentujące producentów, a także szeroko 

rozumiane podmioty publiczne, w tym organy administracji publicznej, organizacje pożytku 

publicznego, jednostki badawczo-rozwojowe lub uczelnie publiczne. Oś priorytetowa  

4 – „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, jako beneficjentów wskazuje 

osoby zamieszkujące obszary zdefiniowane w programie operacyjnym jako zależne od 

rybactwa (tzw. beneficjenci końcowi). Ponadto ze środków finansowych w ramach tej osi 

będą korzystały również stowarzyszenia, które powstawać będą na podstawie projektowanej 

ustawy. Są one podmiotami, które będą pełniły rolę pośredników w pozyskiwaniu pomocy 

finansowej, między wymienionymi beneficjentami końcowymi a instytucją pośredniczącą dla 

osi priorytetowej 4. W przypadku osi priorytetowej 5 – „Pomoc techniczna” beneficjentami 

będą wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie programu oraz odpowiedzialne za 

egzekwowanie Wspólnej Polityki Rybackiej. 
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2. Wpływ ustawy na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa oraz budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

 Wejście w życie projektowanej ustawy spowoduje konieczność zapewnienia 

w budżecie państwa środków koniecznych do współfinansowania działań Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007 – 2013”. Rzeczpospolita Polska w okresie programowania na lata  

2007 – 2013 będzie miała możliwość wykorzystania w ramach Europejskiego Funduszu 

Rybackiego kwoty 734 092 574 euro, co stanowi 75 % środków finansowych przeznaczonych 

na realizację całego programu. Pozostałe 25 %, co stanowi kwotę 244 697 525 euro, 

pochodzić będzie z budżetu państwa.  

Kwota środków finansowych na realizację programu pochodząca z Europejskiego Funduszu 

Rybackiego została określona w decyzji Komisji Europejskiej, która przyznaje te środki 

z podziałem na poszczególne lata realizacji programu. Kwota środków finansowych nie jest 

zazwyczaj tożsama z kwotą, którą ujmuje się w ustawie budżetowej na dany rok. Wynika to 

z faktu, iż w programie operacyjnym (decyzji Komisji) określono obowiązki 

Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa członkowskiego w zakresie wydatkowania środków 

w danym roku (z zachowaniem zasady n+2), natomiast w ustawie budżetowej ujęte są 

wydatki planowane do poniesienia.  

Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na budżety jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Środki przeznaczone na realizację programu operacyjnego obrazuje poniższa tabela 

(wszystkie kwoty są podane w cenach bieżących). 

Finansowanie programu operacyjnego 

według osi priorytetowych 

Wkład publiczny 

ogółem Wkład EFR Wkład krajowy 

Poziom 

współfinan-

sowania EFR 

 a=b+c b c d=b/a*100 % 

OŚ PRIORYTETOWA     

1. Środki na rzecz dostosowania floty 

rybackiej 
225 121 723 168 841 292 56 280 431 75 % 

2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, 

przetwórstwo i obrót produktami 

rybołówstwa i akwakultury 

195 758 020 146 818 515 48 939 505 75 % 
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3. Środki służące wspólnemu interesowi 195 758 020 146 818 515 48 939 505 75 % 

4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych 

od rybactwa 
313 212 832 234 909 624 78 303 208 75 % 

5. Pomoc techniczna 48 939 504 36 704 628 12 234 876 75 % 

OGÓŁEM 978 790 099 734 092 574 244 697 525 75 % 

 

Środki finansowe w podziale na poszczególne lata wdrażania programu operacyjnego 
Rok Wkład EFR Wkład krajowy Wkład publiczny ogółem 

2007 0 0 0 

2008 120 001 664 40 000 555 160 002 219 

2009 121 825 117 40 608 372 162 433 489 

2010 119 906 010 39 968 670 159 874 680 

2011 121 944 858 40 648 286 162 593 144 

2012 124 084 618 41 361 539 165 446 157 

2013 126 330 307 42 110 102 168 440 409 

razem 734 092 574 244 697 525 978 790 099 

3. Wpływ ustawy na rynek pracy 

Wejście w życie projektowanej ustawy będzie miało pośredni wpływ na rynek pracy, ze 

względu na to, iż ustawa stwarza ramy prawne do udzielania pomocy finansowej  w ramach 

Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007 – 2013”.  

W ramach środka inwestycje na statkach rybackich i selektywność oraz porty rybackie, 

miejsca wyładunku i przystanie przewiduje się poprawę warunków pracy, higieny 

i bezpieczeństwa. Przewidywane premie za trwałe zawieszenie działalności połowowej 

przyczynią się do ograniczania bezrobocia na tych obszarach. 

Tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze rybackim, jak również tworzenie dodatkowych 

miejsc pracy poza sektorem rybactwa oraz dywersyfikacja działalności gospodarczej na rzecz, 

między innymi działalności produkcyjnej i usługowej, nastąpić powinna w szczególności 

dzięki wdrażaniu środka rozwój obszarów zależnych od rybactwa. 

4. Wpływ ustawy na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie projektowanej ustawy będzie miało wpływ na podniesienie 

konkurencyjności i zrównoważenie sektora rybackiego, a także funkcjonowanie 

przedsiębiorstw na rynku Wspólnoty Europejskiej. W zakresie realizacji środka pomoc 
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publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej oraz inwestycje na statkach 

rybackich i selektywność, spodziewanym rezultatem będzie poprawa rentowności 

działalności rybackiej.  

Ponadto inwestycje w chów i hodowlę ryb wpłyną znacząco na poprawę i zwiększenie tego 

rodzaju produkcji. Ulepszenie, modernizacja i rozbudowa przemysłu przetwórstwa ryb 

wpłynie na poprawę jakości oferowanych przez nie produktów oraz na dostosowanie tych 

zakładów do wymogów ochrony środowiska.  

W zakresie wdrażania środka zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa 

przewidywana jest poprawa jakości życia oraz wzrost dochodów mieszkańców 

i konkurencyjności regionów nadmorskich, a także innych obszarów zależnych od rybactwa. 

Przewidywane jest podniesienie atrakcyjności gospodarczej tych terenów, przez rozwój 

ekoturystyki i małej infrastruktury związanej z rybactwem, ochroną i poprawą stanu 

środowiska, jak również rozwój i regeneracja osad i wiosek z głęboko zakorzenionymi 

tradycjami oraz działalnością rybacką. 

5.  Wpływ ustawy na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanej ustawy będzie miało korzystny wpływ przede wszystkim na 

rozwój regionów nadmorskich – województwo pomorskie, zachodniopomorskie oraz 

warmińsko-mazurskie, a także na rozwój innych regionów, w których jest prowadzona 

produkcja ryb pochodzących z chowu i hodowli. Szeroki wachlarz działań przewidzianych 

w projekcie ustawy pozwoli na korzystanie z instrumentów finansowych, których znaczenie 

jest największe w poszczególnych regionach. Szczególnie wdrażanie osi priorytetowej 4 

powinno przynieść wymierne korzyści ekonomiczne i społeczne dla regionów, w których 

znajdują się obszary zależne od rybactwa. Stanie się tak dzięki wdrażaniu lokalnych strategii 

rozwoju obszarów rybackich opracowanych przez lokalne grupy rybackie. Wspomniane 

strategie, uwzględniając specyfikę regionalną i miejscowe uwarunkowania, pozwolą na 

wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego na różnorodne cele. 

Realizacja lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich w zamierzeniu powinna 

doprowadzić do dywersyfikacji i wzrostu zatrudnienia w regionie, zwiększenia inwestycji 

i odejścia od deficytowych form działalności rybackiej. Skutki wspomnianych działań 

powinny odczuć nie tylko obszary, na których będą realizowane wspomniane strategie, ale 

także reszta regionu.  Nie można także pominąć drugiego przewidywanego skutku wdrażania 

osi priorytetowej  4, który wiąże się z aktywizacją lokalnych społeczności. Tworzenie 
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lokalnych grup rybackich i opracowanie przez nie lokalnych strategii rozwoju obszarów 

rybackich powinno doprowadzić do pobudzenia lokalnych społeczności do aktywnych 

działań, tworzenia porozumień ponad tradycyjnymi podziałami lokalnymi. Realizacja 

wspomnianych strategii powinna być szansą dla osób kreatywnych i innowacyjnych, 

pobudzając jednocześnie społeczności tradycyjne i niechętne zmianom. Wdrażanie osi 

priorytetowej 4 powinno zwiększyć kapitał ludzki w regionach, na terenie których działać 

będą lokalne grupy rybackie.  

6. Konsultacje społeczne 

W ramach konsultacji społecznych projekt ustawy został przekazany do przedstawicieli 

środowisk branżowych: Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb Sp. z o.o., Krajowej Izby 

Producentów Ryb w Ustce, Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo Sp. z o.o., 

PPiUR „Szkuner” we Władysławowie, Stowarzyszenia Armatorów Rybackich w Kołobrzegu, 

Zrzeszenia Rybaków Morskich – Organizacja Producentów w Gdyni, Związku Rybaków 

Polskich w Ustce, Stowarzyszenia Armatorów Łodziowych, Stowarzyszenia Rybaków 

Zalewu Wiślanego, Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb, Zrzeszenia Rybaków 

Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie, Stowarzyszenia Rybak 

w Tolkmicku, Aukcji Rybnej Ustka Sp. z o.o., Północnoatlantyckiej Organizacji 

Producentów, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Rybackich w Toruniu, 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dzierżawców i Administratorów Nieruchomości Rybackich 

Skarbu Państwa w Toruniu, Zrzeszenia Producentów Ryb w Katowicach, Związku 

Producentów Ryb w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Rybackiego w Poznaniu, 

Stowarzyszenia Rybactwa Dolnej i Środkowej Wisły w Toruniu, DALMOR S.A. w Gdyni, 

Dalekomorskiej Kompanii Połowowej Dalmor Sp. z o.o., Stowarzyszenia Producentów Ryb 

Łososiowatych, Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, 

Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków, Krajowej Federacji Towarzystw 

Wędkarskich w Kwidzynie, Organizacji Pracodawców – Producentów Ryb Śródlądowych 

oraz Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Główny. 

W wyniku powyższych konsultacji do projektu ustawy uwagi zgłosiło Polskie Towarzystwo 

Rybackie, Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych oraz Polskie Stowarzyszenie 

Przetwórców Ryb. 
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Uwagi dotyczyły między innymi ujednolicenia terminologii w projekcie ustawy 

i w programie operacyjnym, odnosiły się też do wskazania składu komitetu monitorującego. 

Pozostałe uwagi miały charakter redakcyjny. 

Wszystkie uwagi zostały wnikliwie przeanalizowane. Nie uwzględniono uwagi zgłoszonej 

przez Polskie Towarzystwo Rybackie dotyczącej przyznania pomocy przetwórcom ryb 

z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności przetwórczej ze względu na brak dostępu do 

surowca rybnego z powodu zakazu połowu dorsza, gdyż taki rodzaj pomocy nie jest 

przewidziany w przepisach rozporządzenia nr 1198/2006.  

Większość uwag redakcyjnych została uwzględniona w przedmiotowym projekcie. 
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URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKTEJ

SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ STANU

Mikołaj Dowgielewicz

Min.MD/ tłM /09/DP/md Warszaw a' dnia{marca 2009 r.

Pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady MinistrÓw

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o wspieraniu

zrÓwnowazonego rozwoji sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Fundusztt

Ryback i*go ,wyrażonanapods taw iea r t .  l p [ t3wav iązkuza r t .2us t .  1pk t2 ius t .2
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Dowgielewicza

SzanownY P anie Ministrze,

W zwtązku z przedł,oŻonym projektem ustawy (pismo Sygn. RM.10-30.09), pozwalam

sobie wyrazic następuj ącą opinię:
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Do uprzejrnej wiadomości:

Pan Marek Sawicki
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Projekt 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia…………… 

 
 
 

w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej 
przez samorząd województwa w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 
„Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013” 

 

 
 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia …….. o wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i sposób wykonywania zadań instytucji 

zarządzającej przez samorząd województwa, w ramach osi priorytetowej 4 

„Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013”, zwanego dalej „programem operacyjnym”. 

 

§ 2. Samorząd województwa realizuje zadania instytucji zarządzającej,  

w następujący sposób: 

1) w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o programie 

operacyjnym, w tym o zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach 
                                                 
1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie  
§ 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 
 



programu operacyjnego oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających  

z przyznania tej pomocy, zgodnie z opracowanym i przyjętym przez samorząd 

województwa planem komunikacyjnym;  

2) w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie przyznania pomocy w ramach 

programu operacyjnego, poprzez: 

a) przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o dofinansowanie, 

b) przeprowadzanie oceny wniosków o dofinansowanie, 

c) dokonywanie wyboru operacji do finansowania, 

d) zawieranie umów o dofinansowanie, na podstawie których jest przyznawana                     

pomoc, oraz rejestrowanie tych umów,  

e) informowanie o odmowie przyznania pomocy; 

f) weryfikację wniosków o płatność; 

3) przygotowywanie planu wydatków na każdy rok trwania programu operacyjnego 

w zakresie osi priorytetowej 4; 

4) gromadzenie i przechowywanie informacji i danych dotyczących wdrażania 

programu operacyjnego dla instytucji zarządzającej, w szczególności na potrzeby 

przygotowania sprawozdań rocznych i końcowych; 

5) przechowywanie dokumentacji związanej z wykonywaniem przez samorząd 

województwa zadań instytucji  zarządzającej; 

6) udostępnianie lub przekazywanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, dokumentacji, o której mowa w pkt 5; 

 

§ 3. 1. Plan komunikacji, o którym mowa w § 2 pkt 1, zawiera w szczególności 

wskazanie kategorii odbiorców informacji o programie operacyjnym oraz zakres tych 

informacji, a także sposób ich rozpowszechniania i przekazywania. 

 2. Informacje o programie operacyjnym, w tym terminy przyjmowania 

wniosków o dofinansowanie, podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności 

umieszczając je na stronie internetowej administrowanej przez samorząd 

województwa oraz bezpośrednio w siedzibie samorządu województwa, a także za 

pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu. 

 

§ 4. 1. Złożone wnioski o dofinansowanie są rejestrowane w formie papierowej  

i elektronicznej. 
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2. Samorząd województwa rozpatruje wnioski o dofinansowanie zgodnie  

z przygotowanymi przez instytucję zarządzającą, w porozumieniu z samorządem 

województwa, procedurami. 

3. Procedury, o których mowa w ust. 2, określają w szczególności: 

1) tryb przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, 

2) sposób przeprowadzania oceny wniosków o dofinansowanie, 

3) tryb wydawania i rejestrowania decyzji w sprawie przyznania pomocy  

w ramach programu operacyjnego, rozpatrywanie odwołań od tych decyzji 

oraz wniosków o płatność, 

4)  tryb zawierania i rejestrowania umów o dofinansowanie, na podstawie których 

przyznawana jest pomoc w ramach programu operacyjnego, informowania  

o odmowie przyznania pomocy i rejestrowania tych informacji, przyjmowania  

i rozpatrywania złożonych wniosków. 

 

§ 5. 1. Samorząd województwa przekazuje Agencji zapotrzebowanie na środki 

finansowe, na podstawie wypłaty zestawienia poświadczonych wydatków, 

wystawionych na podstawie zawartych umów o dofinansowanie. 

2. Informacje i dane, o których mowa w § 2 pkt 4, są przechowywane w formie 

elektronicznej do dnia 31 grudnia 2020 r. 

3. Dokumentacja, o której mowa w § 2 pkt 5, jest przechowywana do dnia 31 grudnia 

2020 r. Dokumentacja jest przekazywana Agencji, instytucji zarządzającej lub Komisji 

Europejskiej na ich żądanie, w zakresie i terminie przez nie określonych. 

 

§ 6. Samorząd województwa, wykonując zadania instytucji zarządzającej, zapewnia: 

1) przejrzysty podział zadań i kompetencji osób, którym powierzono 

wykonywanie określonych czynności w ramach tych zadań; 

2) prawidłowe, rzetelne, bezstronne, sprawne i terminowe wykonanie tych zadań; 

3) odpowiednie warunki techniczne wykonywania tych zadań. 

 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Minister Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków 

i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa   

w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych 

od rybactwa” programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” stanowi wykonanie upoważnienia 

zawartego w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia… 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rybackiego (Dz. U.), zwanej dalej „ustawą”. 

Podstawowe zasady wsparcia rozwoju sektora rybackiego ze środków 

finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego określają przepisy rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), zwanym dalej 

„rozporządzeniem nr 1198/2006”, a także przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 

498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 

rozporządzenia Rady  (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu 

Rybackiego (DZ. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1).  

Celem przedmiotowego rozporządzenia jest zapewnienie prawidłowej 

realizacji zadań instytucji pośredniczącej przez urzędy marszałkowskie, jako organ 

wykonawczy samorządu województwa. Uregulowano w nim, m. in. zadania z zakresu 

informacji i promocji, przyjmowania i oceny wniosków o dofinansowanie oraz 

wniosków o płatność. Ze względu na specyfikę osi priorytetowej 4 programu 

operacyjnego, tj. działania społeczności na poziomie lokalnym, projekt 

rozporządzenia przekazuje większość zadań w zakresie informacji  

i rozpowszechniania informacji samorządowi województwa. Ta jednostka, w zamyśle 

projektodawcy, w najlepszym stopniu mogła będzie realizować ww. zadania. 

Zadania w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie złożonych przez 

beneficjentów, przekazane urzędom marszałkowskim dotyczą oceny pod kątem 

zgodności z prawem krajowym i wspólnotowym. Oceny tych wniosków pod kątem 

zgodności z lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich, jak również w aspekcie 

celowości wydatków pozostanie w gestii lokalnych grup rybackich. W ten sposób 
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część zadań leżących w gestii instytucji pośredniczącej przejmą lokalne 

społeczności. 

 W przedmiotowym rozporządzeniu wskazano również, że szczegółowy sposób 

realizacji zadań instytucji pośredniczącej przez samorząd województwa, określony 

zostanie w procedurach przygotowanych przez instytucję zarządzającą  

w porozumieniu z samorządem województwa. Rozwiązanie takie ma ujednolicić 

sposób wykonywania zadań instytucji pośredniczącej przez wszystkie urzędy 

marszałkowskie, jak również w razie potrzeby monitorowanie prawidłowości realizacji 

tych zadań oraz ewentualnej modyfikacji tych procedur. 

 W odróżnieniu od zasad przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowych 

1, 2 i 3 programu operacyjnego, rola Agencji polegać będzie jedynie na wypłacaniu 

środków beneficjentom, na podstawie przekazanego przez samorząd województwa 

zapotrzebowania na środki. Nie będzie ona natomiast oceniać wniosków  

o dofinansowanie, ani wniosków o płatność. W innych aktach prawnych oraz w 

drodze umowy z Agencją, uregulowany zostanie szczegółowy tryb i warunki realizacji 

tych zadań przez Agencję. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, w związku 

z tym nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597). 

 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), projekt rozporządzenia 

zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie 
 

Projektowane rozporządzenie dotyczy urzędów marszałkowskich, które jako organ 

wykonawczy samorządów województwa, realizować będą wskazane w projekcie 

rozporządzenia zadania. Ww. rozporządzenie dotyczy także Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, która dokonywać będzie płatności na rzecz beneficjentów. 

 
2. Wpływ projektowanego rozporządzenia na dochody i wydatki budżetu 
państwa i jednostek samorządu terytorialnego 
 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia 

wydatków budżetu państwa. 

 
3. Wpływ projektowanego rozporządzenia na rynek pracy 
 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego 

wpływu na rynek pracy, ale realizowane działania pośrednio wpłyną pozytywnie na 

sytuację na rynku pracy, poprzez pomoc dla lokalnych społeczności w zakresie 

aktywizacji działalności gospodarczej. 

 
4. Wpływ projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki  
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego 

wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw, ale realizowane działania pośrednio wpłyną 

pozytywnie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, poprzez pomoc dla 

lokalnych społeczności w zakresie aktywizacji działalności gospodarczej. 
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5. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 
 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało pośrednio wpływ na 

sytuację i rozwój regionalny Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez wdrażanie osi 

priorytetowej 4 w zakresie obszarów zależnych od rybactwa. Stanie się tak dzięki 

wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich opracowanych przez 

lokalne grupy rybackie, w tym realizowanie przez nie operacji, m. in. w zakresie 

dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz poprawy infrastruktury turystycznej  

i rybackiej. 

 
6. Konsultacje społeczne 
 
Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji społecznych do: 

1. Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb Sp. z o.o.,  

2. Krajowej Izby Producentów Ryb w Ustce,  

3. Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni,  

4. Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo Sp. z o.o.,  

5. PPiUR  „Szkuner” we Władysławowie,  

6. Stowarzyszenia Armatorów Rybackich w Kołobrzegu,  

7. Zrzeszenia Rybaków Morskich-Organizacja Producentów w Gdyni,  

8. Związku Rybaków Polskich w Ustce,  

9. Stowarzyszenia Armatorów Łodziowych,  

10. Stowarzyszenia Rybaków Zalewu Wiślanego  

11. Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb, 

12. Zrzeszenia Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie  

13. Stowarzyszenia Rybak w Tolkmicku,  

14. Aukcji Rybnej Ustka sp. z.o.o,  

15. Północnoatlantyckiej Organizacja Producentów,  

16. Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Rybackich w Toruniu,  

17. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dzierżawców i Administratorów Nieruchomości 

Rybackich Skarbu Państwa w Toruniu,  

18. Zrzeszenia Producentów Ryb w Katowicach,  

19. Związku Producentów Ryb w Poznaniu,  

20. Polskiego Towarzystwa Rybackie w Poznaniu,  
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21. Stowarzyszenia Rybactwa Dolnej i Środkowej Wisły w Toruniu,  

22. Dalekomorskiej Kompanii Połowowej Dalmor Sp. z o.o.,  

23. Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych,  

24. Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”,  

25. Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków,  

26. Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich w Kwidzynie,  

27. Akademii Morskiej w Szczecinie,  

28. Akademii Morskiej w Gdyni,  

29. Akademii Rolniczej w Szczecinie,  

30. Organizacji Pracodawców – Producentów Ryb Śródlądowych,  

31. Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Główny,  

32. Instytutu Rybactwa Śródlądowego,  

33. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni,  

34. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, 

35. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, 

36. Urzędu Morskiego w Gdyni,  

37. Urzędu Morskiego w Szczecinie,  

38. Urzędu Morskiego w Słupsku,  

43. Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno.  
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PROJEKT 

 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

z dnia ……..2009 r. 

w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na lata 2007-2013 w 

ramach osi priorytetowych 

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia…… 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U……) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa podział środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na lata 

2007-2013, zwanego dalej „programem operacyjnym”", w ramach osi priorytetowych z podziałem na 

poszczególne środki objęte tymi osiami: 

1) oś priorytetowa 1 „- Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”: 

a) pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej,  

b) pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej,  

c) inwestycje na statkach rybackich i selektywność,  

d) rybactwo przybrzeżne, 

e)  rekompensaty społeczno – gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką,  

2) oś priorytetowa 2 „- Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami 

rybołówstwa i akwakultury”: 

a) inwestycje w chów i hodowlę ryb,  

b) działania wodno-środowiskowe,  

c) środki na rzecz zdrowia zwierząt,  

d) rybołówstwo śródlądowe,  

e) inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu,  

3) oś priorytetowa 3 „- Środki służące wspólnemu interesowi”: 

a) działania wspólne,  

b) ochrona i rozwój fauny i flory wodnej,  
                                                      
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 
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c) inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach,  

d) rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne,  

e) projekty pilotażowe,  

f) modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich,  

4) oś priorytetowa 4 „- Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”: 

a) rozwój obszarów zależnych od rybactwa,  

b) wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej,  

5) oś priorytetowa 5 „- Pomoc techniczna”: 

a) pomoc techniczna. 

   

  § 2. Wysokość limitów środków finansowych na poszczególne środki, o których mowa w § 1, jest 

określona w załączniku do rozporządzenia. 

 

  § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

       MINISTER ROLNICTW A 
      I ROZWOJU WSI 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia … 2009 r. (poz. ) 

 
 

Finansowanie Programu 
Operacyjnego według osi/środków 

wkład publiczny ogółem 
(zł) 

wkład EFR 
(zł) 

wkład krajowy  
(zł) 

1. Środki na rzecz dostosowania floty 
rybackiej 225 121 723 168 841 292 56 280 431 
1.1. Pomoc publiczna z tytułu trwałego 
zaprzestania działalności połowowej 53 311 008 39 983 256 13 327 752 
1.2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego 
zaprzestania działalności połowowej 58 642 108 43 981 581 14 660 527 
1.3. Inwestycje na statkach rybackich i 
selektywność 79 966 511 59 974 883 19 991 628 
1.4. Rybactwo przybrzeżne  7 612 812 5 709 609 1 903 203 
1.5. Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu 
zarządzania krajową flotą rybacką 25 589 284 19 191 963 6 397 321 
2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, 
przetwórstwo i obrót produktami 
rybołówstwa i akwakultury 195 758 020 146 818 515 48 939 505 
2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb 34 212 778 25 659 584 8 553 195 
2.2. Działania wodno-środowiskowe 24 619 140 18 464 355 6 154 785 
2.3.Środki na rzecz zdrowia zwierząt 1 902 793 1 427 095 475 698 
2.4. Rybołówstwo śródlądowe 3 796 213 2 847 160 949 053 
2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu 131 227 096 98 420 322 32 806 774 
3. Środki służące wspólnemu interesowi 195 758 020 146 818 515 48 939 505 
3.1. Działania wspólne  6 561 355 4 921 016 1 640 339 
3.2. Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej 16 403 387 12 302 540 4 100 847 
3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach 
wyładunku i przystaniach 139 428 789 104 571 592 34 857 197 
3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie 
promocyjne 13 680 425 10 260 318 3 420 106 
3.5. Projekty pilotażowe 16 403 388 12 302 541 4 100 847 
3.6. Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia 
statków rybackich 3 280 677 2 460 508 820 169 
4. Zrównoważony rozwój obszarów 
zależnych od rybactwa 313 212 832 234 909 624 78 303 208 
4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa 281 891 548 211 418 661 70 472 887 
4.2. Wsparcie na rzecz współpracy 
międzyregionalnej i międzynarodowej 31 321 283 23 490 962 7 830 321 
5. Pomoc techniczna 48 939 505 36 704 629 12 234 876 
5.1. Pomoc techniczna 48 939 505 36 704 629 12 234 876 

OGÓŁEM 978 790 099 734 092 574 244 697 525 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków 

finansowych na realizację Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na lata 2007-2013 w ramach określonych osi 

priorytetowych stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia… 2009 r. o 

wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rybackiego. 

Podstawowe zasady wsparcia rozwoju sektora rybackiego ze środków finansowych 

Europejskiego Funduszu Rybackiego określają przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 

27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), 

a także przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego 

Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1).  

 

Przepis art. 8 ust. 1 ustawy upoważniający ministra właściwego do spraw rybołówstwa do 

określenia, w drodze rozporządzenia, podziału środków finansowych przeznaczonych na finansowanie 

poszczególnych środków na lata 2007-2013 realizacji programu, umożliwia rozłożenie w czasie 

kontraktowania i wydatkowania środków finansowych programu. Jest to niezbędne, m. in. ze względu na 

uwarunkowania instytucjonalne, fakt określenia na poziomie programu kwot rocznych zobowiązań 

Wspólnoty oraz konieczność uniknięcia ewentualnej utraty środków w przypadku niewykorzystania, w 

skali Programu, kwoty danego zobowiązania rocznego w ciągu 3 lat (tzw. zasada n+2).  

 
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 

Projekt rozporządzenia został zgłoszony do Planu prac Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na 

okres styczeń – czerwiec 2009 r. 

 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega 

notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 

oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie 
 

Projektowane rozporządzenie dotyczy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, beneficjentów 

poszczególnych środków oraz jednostek samorządu terytorialnego realizujących środki ze środków 

finansowych EFR oraz krajowych publicznych środków finansowych przeznaczonych na 

współfinansowanie wydatków realizowanych z tego funduszu. 

 
2. Wpływ projektowanego rozporządzenia na dochody i wydatki budżetu państwa i jednostek 
samorządu terytorialnego 
 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia spowoduje konieczność zapewnienia w budżecie 

państwa środków koniecznych do współfinansowania działań Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Rzeczpospolita Polska w 

okresie programowania na lata 2007-2013 będzie miała możliwość wykorzystania w ramach 

Europejskiego Funduszu Rybackiego kwoty 734 092 574 euro, co stanowi 75% środków finansowych 

przeznaczonych na realizację całego programu. Pozostałe 25%, co stanowi kwotę 244 697 525 euro, 

pochodzić będzie z budżetu państwa.  

 

Kwota środków finansowych na realizację programu pochodząca z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

została określona w decyzji Komisji Europejskiej, która przyznaje te środki z podziałem na poszczególne 

lata realizacji programu. Dopiero w programie operacyjnym wskazano kwotę środków finansowych w 

podziale na poszczególne osie priorytetowe. Natomiast projektowane rozporządzenie określa podział 

wskazanych kwot na poszczególne środki objęte tymi osiami priorytetowymi. 

 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na budżety jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 
3. Wpływ projektowanego rozporządzenia na rynek pracy 

 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na regulację rynku pracy. 
 
4. Wpływ projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w 
tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
 

Projektowane rozporządzenie będzie neutralne w stosunku do problematyki konkurencyjności gospodarki 

polskiej i przedsiębiorczości, w tym funkcjonowania przedsiębiorstw. 



 6

5. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 
 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało wpływ na sytuację i rozwój regionalny 

Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności poprzez wdrażanie osi priorytetowej 4 w zakresie obszarów 

zależnych od rybactwa. Stanie się tak dzięki wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich 

opracowanych przez lokalne grupy rybackie. 

 
 
6. Konsultacje społeczne 
 
Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji społecznych do: 

1. Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb Sp. z o.o.,  

2. Krajowej Izby Producentów Ryb w Ustce,  

3. Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni,  

4. Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo Sp. z o.o.,  

5. PPiUR  „Szkuner” we Władysławowie,  

6. Stowarzyszenia Armatorów Rybackich w Kołobrzegu,  

7. Zrzeszenia Rybaków Morskich-Organizacja Producentów w Gdyni,  

8. Związku Rybaków Polskich w Ustce,  

9. Stowarzyszenia Armatorów Łodziowych,  

10. Stowarzyszenia Rybaków Zalewu Wiślanego  

11. Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb, 

12. Zrzeszenia Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie  

13. Stowarzyszenia Rybak w Tolkmicku,  

14. Aukcji Rybnej Ustka sp. z.o.o,  

15. Północnoatlantyckiej Organizacja Producentów,  

16. Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Rybackich w Toruniu,  

17. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dzierżawców i Administratorów Nieruchomości Rybackich Skarbu 

Państwa w Toruniu,  

18. Zrzeszenia Producentów Ryb w Katowicach,  

19. Związku Producentów Ryb w Poznaniu,  

20. Polskiego Towarzystwa Rybackie w Poznaniu,  

21. Stowarzyszenia Rybactwa Dolnej i Środkowej Wisły w Toruniu,  

22. Dalekomorskiej Kompanii Połowowej Dalmor Sp. z o.o.,  

23. Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych,  

24. Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”,  

25. Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków,  

26. Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich w Kwidzynie,  
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27. Akademii Morskiej w Szczecinie,  

28. Akademii Morskiej w Gdyni,  

29. Akademii Rolniczej w Szczecinie,  

30. Organizacji Pracodawców – Producentów Ryb Śródlądowych,  

31. Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Główny,  

32. Instytutu Rybactwa Śródlądowego,  

33. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni,  

34. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, 

35. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, 

36. Urzędu Morskiego w Gdyni,  

37. Urzędu Morskiego w Szczecinie,  

38. Urzędu Morskiego w Słupsku,  

43. Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno.  
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         PROJEKT 
 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

  

z dnia…………… 

 

 

w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy rybackiej 
do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, warunków, jakim 

powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich oraz 
szczegółowych kryteriów, jakim powinna odpowiadać umowa zawierana 

między lokalną grupą rybacką a instytucją zarządzającą w ramach Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013” 
 
 
 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia ………………… o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rybackiego (Dz. U. Nr…., poz. …..) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria i sposób wyboru lokalnej grupy 

rybackiej, zwanej dalej „LGR”, do realizacji opracowanej przez nią lokalnej strategii 

rozwoju obszarów rybackich w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, 

zwanego dalej „programem operacyjnym”, warunki, jakim powinna odpowiadać 

lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, oraz szczegółowe wymagania, jakim 
                                                 
1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 
ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 



powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji lokalnej 

strategii rozwoju obszarów rybackich. 

 

§ 2. 1. Do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, zwanej dalej 

„LSROR”, może być wybrane stowarzyszenie, jeżeli: 

a) wszystkie gminy, których obszar jest objęty LSROR, są jego członkami i nie są 

członkami innych stowarzyszeń, które ubiegają się o wybór lub zostały 

wybrane do realizacji LSROR w ramach programu operacyjnego. 

b) jego członkami są podmioty sektora: 

a) publicznego, na który składają się w szczególności: gminy, powiaty, 

uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje 

naukowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 

państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub 

samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych 

przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem 

przedsiębiorców. Członkiem stowarzyszenia nie może być 

samorząd województwa, 

b) społecznego, na który składają się w szczególności: osoby fizyczne 

działające na rzecz rozwoju obszaru objętego LSROR oraz związki 

zawodowe, stowarzyszenia, ruchy obywatelskie, inne dobrowolne 

zrzeszenia oraz fundacje z obszaru objętego LSROR, w tym w 

szczególności organizacje zrzeszające przedstawicieli sektora 

rybackiego, 

c) prywatnego, w tym w szczególności podmioty wykonujące 

działalność polegającą na połowie, chowie, hodowli ryb, 

wprowadzaniu na rynek, obrocie i przetwarzaniu ryb i produktów 

rybnych  oraz produkcji lub naprawie narzędzi połowowych; 

c) obszar objęty opracowaną przez nie LSROR: 

a) jest spójny przestrzennie, 

b) obejmuje gminy, których łączna liczba mieszkańców 

zameldowanych na pobyt stały, według stanu na dzień 31 grudnia 

2007 r., jest wyższa niż 10 tysięcy osób i nie przekracza 100 tysięcy 

osób. 
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d) opracowana przez nie LSROR odpowiada warunkom określonym 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 

e) wysokość środków finansowych przewidzianych na: 

a) środek, o którym mowa w art. 3 pkt 4 lit. a 3 ustawy z dnia 

………………… o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. 

Nr…., poz. …..), zwanej dalej „ustawą”, wynosi nie więcej niż iloczyn 

342 złotych i liczby osób zamieszkujących obszar objęty LSROR, 

według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r., 

b) środek, o którym mowa w art. 3 pkt 4 lit. b ustawy, wynosi nie więcej 

niż iloczyn 86 złotych i liczby osób zamieszkujących obszar objęty 

LSROR, według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r.; 

f) uzyskało co najmniej: 

a) 60% maksymalnej liczby punktów w ramach oceny LGR, 

b) 60% maksymalnej liczby punktów w ramach oceny LSROR; 

g) spełnia inne warunki niezbędne do realizacji LSROR, określone w programie 

operacyjnym. 

 

2. Kryteria i tryb przyznawania punktów, o których mowa w ust. 1 pkt 6,  

określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

 

3. Liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, o której mowa w  § 2 

us.t 1 pkt 3 lit b i pkt 5, ustala się na podstawie wynikowych informacji 

statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z 

przepisami w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania 

wynikowych informacji statystycznych, według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. 

 

§ 3. 1. Wyboru LGR spośród stowarzyszeń, o których mowa w § 2 ust. 1, do 

realizacji LSROR, dokonuje się według liczby uzyskanych punktów w ramach 

ocen, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6. 

 

a) Instytucja zarządzająca dokonuje wyboru LGR w dwóch zaproszeniach do 

składania wniosków, które przeprowadza się w terminach określonych 

przez instytucję zarządzającą, przy czym podczas: 
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1) pierwszego zaproszenia do składania wniosków zostanie wybranych 12 LGR, 

z najwyższą liczbą punktów w ramach ocen, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 

6. 

2) drugiego zaproszenia do składania wniosków zostanie wybranych 18 LGR z 

najwyższą liczbą punktów w ramach ocen, o których mowa  

w  § 2 ust. 1 pkt 6. 

 

3. W przypadku gdy podczas zaproszenia do składania wniosków wymaganą, 

zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6, liczbę punktów zdobyła mniejsza liczba 

stowarzyszeń, niż zostało przewidzianych do wyboru zgodnie z ust. 2 pkt 1 

albo 2, instytucja zarządzająca wybiera pozostałe stowarzyszenia spośród 

tych, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów w danym zaproszeniu 

do składania wniosków. 

 

4.  W przypadku gdy  w ramach ocen, o których mowa w § 2  ust. 1 pkt 6, taką 

samą liczbę punktów uzyskały dwa lub więcej stowarzyszeń, pierwszeństwo 

przyznaje się temu z nich, które swoją LSROR obejmuje obszar, na którym 

zatrudnionych w sektorze rybackim jest więcej osób. 

 

§ 4. 1. Instytucja zarządzająca, po przeprowadzeniu co najmniej jednej 

ogólnodostępnej konferencji na temat zakładania stowarzyszeń starających się o 

uznanie ich za LGR, opracowywania LSROR i ich wdrażania, zaprasza do składania 

wniosków na wybór LGR do realizacji LSROR i wyznacza termin składania wniosków 

o wybór LGR do realizacji LSROR. 

 2. Ogłoszenie o zaproszeniu do składania wniosków, o których mowa w ust. 1, 

zawiera w szczególności wskazanie: 

1) terminu składania wniosków – nie krótszego niż 14 dni i nie 

dłuższego niż 60 dni; 

2) miejsca składania wniosków; 

3) trybu składania wniosków; 

4) wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na 

realizację LSROR; 

5) liczby LGR, które zostaną wybrane do realizacji LSROR. 
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3. Ogłoszenie o zaproszeniu do składania wniosków, o którym mowa w § 4 

ust. 1, umieszcza się co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia terminu 

składania wniosków na: 

1) tablicy ogłoszeń w  siedzibie instytucji zarządzającej; 

2) stronie internetowej administrowanej przez instytucję zarządzającą. 

 

4. W terminie, o którym mowa w ust. 3, instytucja zarządzająca zamieszcza w 

prasie o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim informację o zaproszeniu do 

składania wniosków, o których mowa w § 4 ust. 1. 

 

§ 5. 1. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1, składa się bezpośrednio w siedzibie 

instytucji zarządzającej, w terminie określonym w zaproszeniu do składania 

wniosków na wybór LGR do realizacji LSROR. 

 

2. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1, składa się na formularzu, zgodnie ze 

wzorem umieszczonego na stronie internetowej obsługującej ministra 

właściwego do spraw rybołówstwa. Formularz zawiera wykaz dokumentów 

niezbędnych do dokonania wyboru LGR do realizacji opracowanej przez nią 

LSROR, które powinny być dołączone do wniosku. 

 

§ 6. 1. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1, zawiera: 

a) nazwę i adres stowarzyszenia ubiegającego się o wybór; 

a) numer stowarzyszenia ubiegającego się o wybór w Krajowym Rejestrze 

Sądowym; 

a) wskazanie obszaru objętego LSROR, przygotowaną przez 

stowarzyszenie ubiegające się o wybór; 

a) wskazanie liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, na 

obszarze objętym LSROR, według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.; 

a) oświadczenia i zobowiązania stowarzyszenia ubiegającego się o wybór, 

związane z wyborem do realizacji LSROR; 

a) informacje o dołączonych do wniosku załącznikach. 
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2. Do wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, dołącza się przygotowaną przez 

stowarzyszenie LSROR w formie papierowej i elektronicznej w rozumieniu przepisów 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, oraz inne 

dokumenty niezbędne do dokonania wyboru LGR do realizacji opracowanej przez nią 

LSROR. 

 

§ 7. Wzór wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, instytucja zarządzająca zamieszcza 

na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa nie później niż w dniu ogłoszenia zaproszenia do składania wniosków  

na wybór LGR do realizacji LSROR. 

 

§ 8.  Złożenie wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, potwierdza się na jego kopii. 

Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku i podpis osoby przyjmującej wniosek. 

 

§ 9. Niezwłocznie po zaistnieniu zmian danych objętych wnioskiem, o którym mowa 

w § 4 ust. 1, stowarzyszenie przygotowujące LSROR informuje o tym, w formie 

pisemnej, instytucję zarządzającą. 

 

§ 10. Instytucja zarządzająca zamieszcza na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa w terminie 14 dni od dnia, 

w którym upłynął termin składania wniosków: 

1) listę stowarzyszeń które złożyły wnioski wraz z LSROR, 

2) LSROR, o których mowa w pkt 1. 

 

§ 11. 1. Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1, nie został złożony w terminie lub 

nie zawiera nazwy stowarzyszenia, które przygotowało LSROR lub jego adresu i nie 

można ustalić tego adresu na podstawie posiadanych danych, lub do wniosku nie 

dołączono LSROR, instytucja zarządzająca pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. 

 

2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1, zawiera inne niż określone w 

ust. 1 nieprawidłowości lub braki, instytucja zarządzająca wzywa, w formie pisemnej, 

stowarzyszenie, które przygotowało LSROR do ich usunięcia w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą przesłanki wskazujące na 

niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w § 2 ust.1 pkt 1–3 i 7. 
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3. Jeżeli stowarzyszenie, które przygotowało LSROR, pomimo wezwania do 

usunięcia nieprawidłowości lub braków, o których mowa w ust. 2: 

1) nie usunęło w terminie żadnych nieprawidłowości lub braków, instytucja 

zarządzająca pozostawia wniosek bez rozpatrzenia; 

2) nie usunęło w terminie wszystkich nieprawidłowości lub braków, 

instytucja zarządzająca wzywa stowarzyszenie, w formie pisemnej, do 

usunięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą przesłanki 

wskazujące na niespełnianie któregokolwiek z warunków określonych w 

§ 2 ust. 1 pkt 1–3 i 7. 

 

4. Jeżeli stowarzyszenie, które przygotowało LSROR, pomimo wezwania do 

usunięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 

nie usunęło ich w terminie, instytucja zarządzająca pozostawia wniosek bez 

rozpatrzenia. 

 

5. Instytucja zarządzająca w trakcie rozpatrywania wniosku, o którym mowa w § 4 

ust. 1, może wezwać, w formie pisemnej, dane stowarzyszenie do złożenia wyjaśnień 

dotyczących faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub do  przedstawienia 

dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

wezwania. 

 

§ 12. 1. Wyboru LGR do realizacji LSROR spośród stowarzyszeń, które przygotowały 

LSROR i złożyły wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1, instytucja zarządzająca 

dokonuje w terminie  90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków. 

 

2. Wezwanie stowarzyszenia do wykonania określonych czynności w toku 

postępowania w sprawie wyboru LGR do realizacji LSROR, o których mowa w § 11 

ust. 5, wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku do czasu wykonania przez 

stowarzyszenie tych czynności. 

 

§ 13. Po dokonaniu wyboru LGR do realizacji LSROR, o którym mowa w § 12 ust. 1, 

instytucja zarządzająca niezwłocznie zamieszcza na administrowanej przez siebie 

 7



stronie internetowej listę wszystkich stowarzyszeń, które przygotowały LSROR i 

złożyły wniosek, w kolejności uzyskania od najwyższej do najniższej liczby punktów 

w ramach ocen, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, wraz z podaniem liczby 

uzyskanych punktów oraz wskazaniem, które stowarzyszenia zostały wybrane do 

realizacji LSROR. 

 

 

§ 14. 1 Instytucja zarządzająca w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru, o którym 

mowa w § 12 ust. 1, w formie pisemnej, informuje stowarzyszenia o wyniku ocen, o 

których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, wraz z uzasadnieniem, oraz o wyniku wyboru LGR 

do realizacji LSROR. 

 

2. W przypadku LGR wybranych do realizacji LSROR, instytucja zarządzająca 

w informacji, o której mowa w ust. 1, wskazuje termin zawarcia umowy dotyczącej   

warunków i sposobu realizacji LSROR, zwanej dalej „umową”, nie dłuższy niż 14 dni 

od dnia doręczenia tej informacji. 

 

3. Do informacji, o której mowa w ust. 1, instytucja zarządzająca dołącza 

projekt umowy, o której mowa w ust. 2. 

 

 

§ 15. 1. Stowarzyszenie, które opracowało LSROR, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia informacji, o której mowa w § 14 ust. 1, może złożyć do instytucji 

zarządzającej, w formie pisemnej, uzasadnione zastrzeżenia do wyniku ocen, o 

których mowa w  § 2 ust. 1 pkt 6. 

 

2. W przypadku złożenia uzasadnionych zastrzeżeń przez stowarzyszenie, 

instytucja zarządzająca, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje 

ponownej oceny danego stowarzyszenia i opracowanego przez nie LSROR. 

 

3. Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w ust. 2, stowarzyszenie i 

opracowana przez nie LSROR uzyskają liczbę punktów określoną w § 2 ust. 1 pkt 6, 

z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3, instytucja zarządzająca wybiera to 

stowarzyszenie do realizacji LSROR. 
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4. Po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 2, instytucja zarządzająca 

niezwłocznie: 

1) zamieszcza na administrowanej przez siebie stronie internetowej 

zaktualizowaną listę, o której mowa w § 13; 

2) informuje daną LGR o wyniku ocen, o których mowa w ust. 2, oraz o 

wyniku wyboru LGR do realizacji LSROR. 

 

5. Do informowania LGR o wyniku ponownej oceny, o które mowa w ust. 2 

oraz o wyniku wyboru LGR do realizacji LSROR stosuje się odpowiednio przepisy § 

14. 

 

§ 16. 1. Umowa jest zawierana w formie pisemnej, na formularzu przygotowanym 

przez instytucję zarządzającą  oraz udostępnionym na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 

 

2. Umowa, oprócz elementu, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy, określa: 

3) przedmiot i strony umowy; 

4) warunki, termin i miejsce realizacji LSROR; 

5) warunki rozwiązania umowy; 

6) zobowiązania LGR dotyczące: 

a) rozpowszechniania założeń LSROR, 

b) rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy 

finansowej w ramach środków, o których mowa w art. 3 pkt 4 

ustawy, w tym o warunkach i trybie jej przyznawania, 

c) informowania o możliwości składania wniosków o przyznanie 

pomocy finansowej w ramach środków, o których mowa w art 3 pkt 

4 ustawy, 

d) sprawdzania zgodności operacji realizowanych w ramach środków, 

o których mowa w art. 3 pkt 4 ustawy, z LSROR oraz do wybierania 

operacji zgodnie z art. 45 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 

1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego 

Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1),  

e) aktualizacji LSROR w zakresie określonym w umowie, 
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f) umożliwienia przeprowadzenia kontroli LGR w zakresie określonym 

w umowie do końca 2020 r., 

g) przechowywania dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 do dnia 

31 grudnia 2020 r., 

h) informowania instytucji zarządzającej o okolicznościach mogących 

mieć wpływ na wykonanie umowy. 

 

3. LSROR stanowi załącznik do umowy. 

 

4. Umowa jest nieważna w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym lub 

w przypadkach, gdy sprzeciwia się przepisom rozporządzenia Rady (WE) nr 

1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego. 

 

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia …(poz. ….) 
 

   Załącznik nr 1 

 
 

 
WARUNKI, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 

OBSZARÓW RYBACKICH 
 

 

1. Charakterystyka stowarzyszenia ubiegającego się o uznanie za lokalną grupę 

rybacką (LGR) jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację lokalnej strategii 

rozwoju obszarów rybackich (LSROR): 

 

1) nazwa stowarzyszenia ubiegającego się o uznanie za LGR oraz data wpisu do 

Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze; 

2) opis procesu budowania partnerstwa; 

3) charakterystyka członków stowarzyszenia ubiegającego się o uznanie za  

LGR, w tym ich związek z sektorem rybackim, sposób rozszerzania lub 

zmiana składu stowarzyszenia; 

4) struktura komitetu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

stowarzyszenia ubiegającego się o uznanie za LGR; 

5) zasady i procedury funkcjonowania LGR, w szczególności organu 

decyzyjnego i komitetu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy; 

6) kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład komitetu, o którym 

mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy; 

7) doświadczenie stowarzyszenia i członków stowarzyszenia ubiegającego się o 

uznanie za LGR w realizacji podobnych strategii. 

 

2. Opis obszaru objętego LSROR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej 

spójności: 
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1) wykaz gmin wchodzących w skład LGR wraz z określeniem liczby 

mieszkańców zameldowanych na ich obszarze na pobyt stały według stanu 

na dzień 1 stycznia 2007 r.; 

2) uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne 

i kulturowe ze szczególnym uwzględnieniem działalności rybackiej; 

3) ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i 

geograficznego obszaru oraz poziom aktywności społecznej; 

4) opis sektora rybackiego na obszarze objętym LSROR, liczba pracowników  

zatrudnionych w tym sektorze i rodzaj aktywności, powiązania z innymi 

sektorami gospodarki; 

5) gęstość zaludnienia obszaru, na którym ma być realizowana LSROR; 

6) specyfika obszaru, ze szczególnym uzasadnieniem jego związku z 

rybactwem. 

 

3. Wskazanie silnych i słabych stron, szans i zagrożeń związanych z sektorem 

rybackim dla obszaru objętego LSROR (analiza SWOT), wnioski wynikające z 

przeprowadzonej analizy. 

 

4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSROR oraz wskazanie 

planowanych operacji służących osiągnięciu poszczególnych celów 

szczegółowych. 

 

5. Wykazanie spójności specyfiki obszarów z celami LSROR. 

 

6. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego i innowacyjnego dla operacji 

planowanych w ramach LSOROR. 

 

7. Określenie: 

1) procedury oceny zgodności operacji z LSROR; 

2) procedury wyboru operacji przez LGR; 

3) procedury odwołania od rozstrzygnięć komitetu, o którym mowa w art. 16 

ust. 1 pkt 4 ustawy;  
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4) kryteriów, na podstawie których oceniana będzie zgodność operacji z 

LSROR, oraz kryterium wyboru operacji, a także procedury zmiany tych 

kryteriów; 

5) sposobu powołania i przeprowadzania  zmian w składzie komitetu, o 

którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy; 

6) sposobu rozszerzenia składu LGR; 

7) szczegółowych zasad i procedury funkcjonowania komitetu, o którym 

mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy, zapewniających przejrzystość, jawność 

i demokratyczną formę rozstrzygnięć oraz gwarancję bezstronności, 

procedur wyłączenia członka komitetu od udziału w wykonywaniu wyboru 

operacji, w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywoływać 

wątpliwości co do jego bezstronności. 

 

8. Określenie budżetu LSROR dla każdego roku jej realizacji. 

 

9. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSROR. 

 

10. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSROR. 

 

11. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej. 

 

12. Określenie powiązań LSROR z innymi dokumentami planistycznymi 

związanymi z obszarem objętym LSROR. 

 

13. Wskazanie planowanych operacji realizowanych przez LGR w ramach innych 

programów wdrażanych na obszarze objętym LSROR. 

 

14. Przewidywany wpływ realizacji LSROR na rozwój regionu i obszaru zależnego 

od rybactwa. 

 

15. Określenie zabezpieczeń przed nakładaniem się pomocy, w przypadku gdy 

LGR planuje realizację operacji w ramach innych programów 

współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej: 
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1) wskazanie obowiązków i zadań wykonywanych przez pracowników LGR na 

rzecz poszczególnych programów współfinansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz czasu przeznaczonego na 

wykonywanie tych obowiązków i zadań; 

2) prowadzenie odrębnych rachunków bankowych dla każdego z tych 

programów oraz wskazanie osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za realizację 

operacji z zakresu środków wymienionego w art. 3 pkt 4 ustawy; 

3) wskazanie kryterium i trybu określania przez LGR, z którego programu będzie 

realizowana dana operacja. 

 

16. Informacja o dołączonych do LSROR załącznikach. 
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Załącznik nr 2 
 
 

KRYTERIA WYBORU LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ DO REALIZACJI 
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH 

 

1. Kryteria oceny lokalnej grupy rybackiej (LGR)  

 
1) struktura LGR (maksymalnie 30 pkt): 

 

a) liczba członków LGR ogółem: 

– 15 – 1 pkt, 

– 16 - 30 – 2 pkt, 

– 31 - 50 –  3 pkt, 

– powyżej 50 – 4 pkt; 

 

b) liczba gmin wchodzących w skład LGR: 

– poniżej 3 – 1 pkt, 

– 4 - 5 – 3 pkt, 

– 6 -7 – 4 pkt, 

– powyżej 7 – 5 pkt; 

 

c) liczba członków LGR prowadzących działalność związaną z rybactwem, w 

tym osoby prawne, których statutowe cele wiążą się z rybactwem: 

– poniżej 10 – 1 pkt, 

– 11 - 20 – 3 pkt, 

– 21 - 30 – 4 pkt, 

– powyżej 41 – 5 pkt; 

 

d) reprezentatywność składu komitetu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4 

ustawy,  w odniesieniu do składu LGR: 

– co najmniej trzej przedstawiciele gmin, będących członkami LGR – 

2  pkt, 
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– co najmniej trzej przedstawiciele podmiotów sektora publicznego, 

będących członkami albo partnerami LGR w tym gmin, powiatów, 

uczelni publicznych, jednostek badawczo-rozwojowych, 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

państwowych lub samorządowych jednostek kultury, państwowych 

lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie 

odrębnych przepisów w celu wykonania zadań publicznych, z 

wyłączeniem przedsiębiorców, gmin i samorządu województwa – 2 

pkt, 

– co najmniej trzej przedstawiciele podmiotów sektora społecznego, 

będących członkami LGR, w tym związków zawodowych, 

organizacji społeczno-zawodowych rybaków, hodowców i 

przetwórców, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji 

pozarządowych zrzeszających podmioty związane z sektorem 

rybactwa – 4 pkt, 

– co najmniej trzej przedstawiciele podmiotów związanych z sektorem 

rybackim – 5 pkt, 

– co najmniej połowę osób wchodzących w skład komitetu stanowią 

osoby zameldowane  na terenie objętym LSROR – 3 pkt; 

2) liczba osób zamieszkujących obszar objęty LSROR (maksymalnie 7 pkt): 

– od 10 tys. do 15 tys. – 1 pkt, 

– powyżej 15 tys. - 25 tys. – 3 pkt, 

– powyżej 25 tys. - 50 tys. – 5 pkt, 

– powyżej 50 tys. – 100 tys. – 7 pkt; 

3) liczba osób zatrudnionych w sektorze rybackim według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności na obszarze objętym realizacją LSROR (maksymalnie 11 pkt): 

- powyżej 100 – 11 pkt, 

- 80 – 99 – 9 pkt, 

- 60 – 79 – 7 pkt, 

- 40 – 59 – 5 pkt, 

- 20 – 39 – 3 pkt, 

- poniżej 19 – 0 pkt; 
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4) gęstość zaludnienia obszaru objętego LSROR (maksymalnie 7 pkt): 

– poniżej 50 osób/km² - 5 pkt, 

– 50 - 75 osób/km² - 4 pkt, 

– 76 – 110 osób/km² - 3 pkt, 

– 111 - 145 osób/km² - 2 pkt, 

– 146 – 200 osób/km ²– 1 pkt, 

– powyżej 200 os./km ² - 0 pkt; 

 

5) szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania komitetu, o którym mowa w 

art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy ( maksymalnie 10 pkt): 

a) regulamin organizacyjny LGR zapewnia przejrzystość, jawność i 

demokratyczny sposób dokonywania rozstrzygnięć – 3 pkt, 

b) regulamin organizacyjny gwarantuje przedstawicielom sektora 

rybackiego wpływ na wybór operacji w ramach realizacji LSROR – 

4  pkt, 

c) żaden z członków komitetu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4 

ustawy, nie jest zatrudniony w biurze LGR i określona została 

procedura wyłączenia członka komitetu od udziału w wykonywaniu 

wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać 

wątpliwości co do jego bezstronności, w szczególności w przypadku 

ubiegania się przez członka komitetu o wybór jego operacji w ramach 

realizacji LSROR – 3 pkt; 

 

6) opis procedur oceny zgodności operacji z LSROR i wyboru operacji przez 

komitet, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy, oraz odwołania się od 

jego rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji (maksymalnie 10 pkt): 

a)  procedury gwarantują wybór operacji zgodnych z wnioskami   

wypływającymi z analizy SWOT i  celami LSROR – 5 pkt, 

b) wybór operacji odbywa się według mierzalnych kryteriów – 3 pkt; 

 

7) kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład komitetu, o którym 

mowa w art. 16 ust. 1 pkt  4 ustawy (maksymalnie 7 pkt): 
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a) co najmniej 1/3 składu komitetu posiada udokumentowaną wiedzę z 

zakresu osi priorytetowej 4 programu operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” – 2 

pkt, 

b) co najmniej połowa składu komitetu, o który mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4 

ustawy, posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu funduszy 

europejskich – 2 pkt, 

c) co najmniej połowa składu decyzyjnego posiada dokumentowane 

doświadczenie w zakresie realizacji podobnych inicjatyw – 2 pkt, 

d) co najmniej jedna osoba będąca członkiem komitetu posiada 

udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka roboczego 

Unii Europejskiej (angielski, francuski lub niemiecki) w stopniu 

umożliwiającym swobodne porozumiewanie się – 1 pkt. 

 

 

 

2. Kryteria oceny lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) 
 
1. związek i spójność przyjętych w LSROR celów z uwarunkowaniami lokalnymi 

(maksymalnie 13 pkt): 

a) opisanie lokalnych zasobów (historycznych, kulturowych, przyrodniczych) 

związanych z rybactwem oraz wykazanie ich spójności z uwarunkowaniami: 

- przestrzennymi i historycznymi lub kulturowymi albo przestrzennymi i 

przyrodniczymi lub geograficznymi obszaru objętego LSROR – 1 pkt, 

- przestrzennymi i historycznymi lub kulturowymi oraz przyrodniczymi 

lub geograficznymi obszaru objętego LSROR – 3 pkt, 

b) opisanie sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru objętego LSROR, w tym 

opis sytuacji sektora rybackiego na tym obszarze - maksymalnie 5 pkt, 

c) wskazanie specyfiki obszaru objętego LSROR oraz przedstawienie sposobu jej 

wykorzystywania przy uwzględnieniu sytuacji sektora rybackiego  - 5 pkt; 

 

2) analiza silnych i słabych stron obszaru objętego LSROR, szans i zagrożeń 

związanych z jego realizacją (analiza SWOT) (maksymalnie 8 pkt): 

a) spójność analizy SWOT z opisem obszaru – 3 pkt, 

 18



b) spójność wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy SWOT – 3 

pkt, 

c) spójność wniosków dotyczących sektora rybackiego na danym 

obszarze, wynikających z przeprowadzonej analizy SWOT – 2 pkt; 

 

3) cele LSROR (maksymalnie 15 pkt): 

a) adekwatność celów LSROR do analizy SWOT i specyfiki obszaru 

(maksymalnie 5 pkt), 

b) mierzalność celów LSROR –  5 pkt, 

c) określenie terminu osiągnięcia celów i ocena możliwość ich 

zrealizowania w wyznaczonym terminie – 5 pkt; 

 

4) opis planowanych operacji w ramach realizacji LSROR (maksymalnie 15 

pkt): 

a) planowane operacje przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia na 

obszarze objętym LSROR – 3 pkt, 

b) planowane operacje są związane z pielęgnowaniem tradycji, historii 

i kultury obszaru objętego LSROR – 2 pkt, 

c) planowane operacje będą miały pozytywny wpływ na stan 

środowiska naturalnego – 2 pkt, 

d) bezpośrednim beneficjentem planowanych operacji będą osoby 

związane z rybactwem - 5 pkt, 

e) planowane operacje pozwolą na minimalizację zaniku sektora 

rybackiego na obszarze objętym LSROR, bądź pozwolą łagodzić 

skutki takiego zaniku – 3 pkt; 

 

5) opis przeprowadzonych spotkań, sondaży, wywiadów oraz innych działań 

związanych z aktywizacją osób związanych z rybactwem w związku 

tworzeniem LSROR i założeniem stowarzyszenia, które będzie się ubiegać 

o uznanie za LGR (maksymalnie 5 pkt): 

a) brak opisu spotkań, sondaży, wywiadów i innych działań – 0 pkt, 

b) LSROR zawiera opis spotkań aktywizujących osób związanych z 

rybactwem – 1 pkt, 
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c) LSROR zawiera opis spotkań, sondaży, wywiadów oraz innych działań 

związanych z aktywizacją osób związanych z rybactwem – 3 pkt; 

d) wskazanie wpływu, jaki miały osoby związane z rybactwem, na treść 

LSROR – 5 pkt; 

 

6) opisanie procesu informowania o wdrażaniu LSROR, uwzględniającego 

udział społeczności lokalnej, w tym w szczególności osób związanych z 

rybactwem (maksymalnie 5 pkt): 

a) brak opisu procesu informowania – 0 pkt, 

b) opisany proces informowania o wdrażaniu LSROR zapewnia 

społeczności lokalnej powszechną dostępność do informacji w tym 

zakresie – 1 pkt, 

c) opisany proces informowania o wdrażaniu LSROR zapewnia 

społeczności lokalnej powszechną dostępność do informacji, 

uwzględniając konieczność informowania osób związanych z 

sektorem rybackim – 3 pkt, 

d) opisany proces informowania o wdrażaniu LSROR zapewnia 

społeczności lokalnej powszechną dostępność do informacji, 

systematyczny sposób ich rozpowszechniania oraz ich aktualność, 

uwzględniając konieczność systematycznego informowania osób 

związanych z sektorem rybackim - 5 pkt; 

 

7)  opisanie procesu aktualizacji LSROR, uwzględniającego udział 

społeczności lokalnej, w tym w szczególności udział osób związanych z 

rybactwem (maksymalnie 5 pkt): 

a) brak opisu przeprowadzania aktualizacji lub w procesie aktualizacji 

LSROR nie przewiduje się udziału społeczności lokalnej – 0 pkt, 

b) opisany proces aktualizacji zapewnia społeczności lokalnej 

powszechny i systematyczny udział w konsultacjach - 3 pkt, 

c) opisany proces aktualizacji LSROR zapewnia społeczności lokalnej 

oraz  osobom związanym z rybactwem działającym na obszarze 

objętym LSROR powszechny i systematyczny udział w 
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konsultacjach oraz adekwatność konsultacji do zakresu aktualizacji 

LSROR – 5 pkt; 

 

8) metodologia ewaluacji własnej LGR i oceny realizacji LSROR oraz 

aktualizacji LSROR (maksymalnie 5 pkt):  

a)  powiązanie zaproponowanej metodologii przeprowadzenia ewaluacji 

własnej z oceną: 

- realizacji celów określonych przez LGR do osiągnięcia przez realizację 

(wdrażanie) LSROR – 2 pkt, 

- planowanych przedsięwzięć mających doprowadzić do osiągnięcia celów 

określonych w LSROR – 1 pkt, 

b) uzyskanie sposobu wykorzystania informacji uzyskanych z ewaluacji 

własnej w celu usprawnienia działalności LGR – 2 pkt; 

 

9) budżet LSROR wraz z harmonogramem przedsięwzięć w ramach LSROR 

(maksymalnie 13 pkt): 

a) zapewnienie systematycznej i ciągłej realizacji LSROR zgodnie z 

zaplanowanym budżetem LSROR oraz harmonogramem 

przedsięwzięć – 6 pkt, 

b) zapewnienie w budżecie LSROR proporcjonalności między kosztami 

administracyjnymi i własnymi LGR a kosztami realizacji LSROR -  3 

pkt, 

c) adekwatność budżetu do podstawowych celów LSROR – 4 pkt; 

 

10)  powiązanie LSROR z innymi dokumentami planistycznymi i wpływ na 

rozwój obszaru objętego LSROR (maksymalnie 5 pkt): 

a) komplementarność w stosunku do innych dokumentów planistycznych, w 

tym do lokalnych strategii działania realizowanych przez lokalne grupy 

działania w ramach ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich – 3 

pkt, 

b)  przyczynienie się LSROR do rozwoju obszaru objętego LSROR oraz do 

rozwoju całego regionu zgodnie z kierunkami określonymi w LSROR i 

innych dokumentach planistycznych – 2 pkt. 
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UZASADNIENIE 

 

Niniejsze rozporządzenie jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 17 ust. 

2 ustawy z dnia………..2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr….., poz. ….). 

 

 Rozporządzenie określa kryteria i sposób wyboru lokalnej grupy rybackiej do 

realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, warunki, jakim powinna 

odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich o także kryteria, jakim 

powinna odpowiadać umowa zawierana między lokalną grupą rybacką a instytucją 

zarządzającą w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

 

Unia Europejska przewiduje dla swoich członków pomoc finansową 

 z funduszy strukturalnych. W sektorze rybołówstwa pomoc udzielana jest 

 z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR).  

Zagadnienia regulowane niniejszym rozporządzeniem uszczegóławiają 

postanowienia rozporządzeń Unii Europejskiej w zakresie udzielania pomocy 

finansowej z Europejskiego Funduszu Rybackiego, tj. rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego  

(Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 

498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 

rozporządzenia nr 1198/2006 (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1). 

W rozporządzeniu został opisany proces wyboru stowarzyszeń ubiegających 

się o status lokalnej grupy rybackiej (LGR) do realizacji opracowanej przez nie 

lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Stowarzyszenia te oparte 

są na partnerstwie trójsektorowym, to znaczy zrzeszającym przedstawicieli sektora 

publicznego (w szczególności wszystkie gminy, na obszarze których realizowana 

będzie LSROR), sektora społecznego (m.in. organizacje społeczne, stowarzyszenia, 

fundacje) oraz sektora prywatnego (w szczególności takie osoby fizyczne i prawne, 

które zawodowo zajmują się działalnością rybacką). 
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Stowarzyszenia te mogą ubiegać się o środki finansowe na realizację 

stworzonej przez siebie LSROR, zawierającej wizję rozwoju obszaru zależnego od 

rybactwa.  Stowarzyszenia opracują LSROR według wzoru, który został 

przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia. LSROR powinno 

zawierać plan wykorzystania środków finansowych, biorąc pod uwagę sytuację 

sektora rybackiego i uwarunkowania społeczno gospodarcze danego obszaru. 

 Minister właściwy do spraw rybołówstwa, który zgodnie z zapisami Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybackiego i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007  -2013” pełni rolę instytucji zarządzającej, wybierze najlepsze 

stowarzyszenia do realizacji LSROR, uznając je za LGR. Wybór zostanie dokonany 

w dwóch zaproszeniach do składania wniosków, w czasie których zostanie 

wybranych łącznie 30 LGR do realizacji LSROR. LGR uzyskają środki finansowe z 

Europejskiego Funduszu Rybackiego na realizacje LSROR. Wysokość środków 

przeznaczonych na realizację LSROR będzie zależała od liczby mieszkańców 

zameldowanych na pobyt stały na obszarze gmin wchodzących w skład 

stowarzyszenia. Wynika to z faktu, że środki finansowe osi 4 przytoczonego 

Programu Operacyjnego przeznaczone są na rozwój całego obszaru, a nie tylko 

sektora rybackiego. Minister właściwy do spraw rybołówstwa dokonując wyboru 

stowarzyszeń będzie kierował się kryteriami określonymi w załączniku nr 2 do 

niniejszego rozporządzenia. Ocenie podlegać będzie skład stowarzyszenia 

ubiegającego się o uznanie za LGR oraz LSROR. W ramach oceny stowarzyszenia 

punkty przyznawane będą między innymi za wielkość stowarzyszenia, w tym za ilość 

członków reprezentujących każdy z trzech sektorów, o których była mowa wcześniej. 

Większa liczba punktów przyznana zostanie stowarzyszeniom, w skład których 

wchodzi większa ilość gmin, zamieszkałym przez większą liczbę mieszkańców, o 

niższej gęstości zaludnienia. Wynika to z faktu, że na realizację osi priorytetowej 4 

przeznaczono stosunkowo dużą liczbę środków (ok. 32% wszystkich środków w 

ramach przywołanego Programu Operacyjnego), zatem celowe wydaje się, by 

skorzystał z nich jak największy obszar zależny od rybactwa. Oceniana będzie 

również liczba osób związanych z działalnością rybacką, które wejdą w skład 

stowarzyszenia. Punkty będą przyznawane także za doświadczenie i kompetencje 

osób wchodzących w skład komitetu, który będzie wybierał operacje w ramach 

wdrażania LSROR, oraz doświadczenie członków stowarzyszenia w realizacji 

podobnych strategii (na przykład lokalnych strategii rozwoju realizowanych przez 
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lokalne grupy działania funkcjonujących w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2007 - 2013). 

W ramach oceny LSROR punkty przyznawane będą m. in. za opis obszaru 

objętego strategią, analizę silnych i słabych stron, szans i zagrożeń związanych z 

realizacją LSROR (analiza SWOT), planowane przedsięwzięcia, ocenę sytuacji 

społeczno-gospodarczej danego obszaru i trafne pomysły na rozwiązanie 

występujących tam problemów. 

Po wyborze stowarzyszeń według procedury opisanej w niniejszym 

rozporządzeniu, między LGR a instytucją zarządzającą zostanie podpisana umowa o 

realizacji przez tę LGR opracowanej przez nią LSROR. W umowie zostaną zawarte 

zobowiązania obu stron związane z realizacją LSROR. 

Rozporządzenie nie podlega obowiązkowi notyfikacji, ponieważ nie zawiera 

norm krajowych, przepisów technicznych ani przepisów dotyczących usług, 

w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. 

U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414). 

Projekt przedmiotowego rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej oraz 

jest ujęty w programie prac legislacyjnych MRiRW. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

 
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie  
 
Rozporządzenie obejmuje stowarzyszenia ubiegające się o uznanie za lokalne grupy 

rybackie, o których mowa w osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa”, objętej Programem Operacyjnym "Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", oraz w art. 16 

ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. nr…). 
 

  

2. Wpływ projektowanego rozporządzenia na dochody i wydatki budżetu 
państwa i jednostek samorządu terytorialnego 

 

 

 Udzielenie pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 4 Programu 

Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013" na realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów 

rybackich, będzie wiązało się z wydatkami z budżetu państwa. Łączna suma 

środków z budżetu państwa potrzebna na zapewnienie współfinansowania osi  4 

Programu Operacyjnego wynosi 78 303 207,89 euro. 

 

3. Wpływ projektowanego rozporządzenia na rynek pracy  
 

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 

Wpływ pośredni może natomiast wynikać z realizacji operacji w ramach realizacji  

lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, które mogą wiązać się z utworzeniem 

nowych miejsc pracy. Ponadto, operacje realizowane w ramach LSROR mają na 
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celu m. in. zróżnicowanie zatrudnienia na obszarze zależnym od rybactwa, co 

zmniejszy podatność rynku pracy na niekorzystne procesy w sektorze rybackim. 

4. Wpływ projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
 

Rozporządzenie będzie miało pośrednio wpływ na konkurencyjność 

wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. Do celów osi priorytetowej 4, według 

przywołanego wcześniej Programu Operacyjnego należy między innymi rekonwersja 

obszarów dotkniętych zmianami w sektorze rybackim oraz poprawa jakości życia 

społeczności rybackich. Osiągnięcie tych celów poprzez przeprowadzanie operacji w 

ramach realizacji LSROR przez LGR przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności 

gospodarki. 

 

5. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 
 

  Rozporządzenie wpłynie na rozwój tych regionów, na terenie których lokalne 

grupy rybackie będą realizować LSROR. Dzięki operacjom realizowanym w ramach 

LSROR ze środków osi priorytetowej 4 skorzystają pośrednio lub bezpośrednio 

gminy wchodzące w skład LGR. Ponadto, operacje te mają przyczynić się między 

innymi do dywersyfikacji zatrudnienia, co sprawi, że ewentualne kryzysy w sektorze 

rybackim nie będą z dotychczasową mocą oddziaływały na region, w którym w 

zawodach rybackich zatrudniona jest duża liczba osób. 

 

6. Konsultacje społeczne 
 
Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji społecznych do: 

1. Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb Sp. z o.o.,  

2. Krajowej Izby Producentów Ryb w Ustce,  

3. Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni,  

4. Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo Sp. z o.o.,  

5. PPiUR  „Szkuner” we Władysławowie,  

6. Stowarzyszenia Armatorów Rybackich w Kołobrzegu,  

7. Zrzeszenia Rybaków Morskich-Organizacja Producentów w Gdyni,  

8. Związku Rybaków Polskich w Ustce,  
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9. Stowarzyszenia Armatorów Łodziowych,  

10. Stowarzyszenia Rybaków Zalewu Wiślanego  

11. Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb, 

12. Zrzeszenia Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie  

13. Stowarzyszenia Rybak w Tolkmicku,  

14. Aukcji Rybnej Ustka sp. z.o.o,  

15. Północnoatlantyckiej Organizacja Producentów,  

16. Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Rybackich w Toruniu,  

17. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dzierżawców i Administratorów Nieruchomości 

Rybackich Skarbu Państwa w Toruniu,  

18. Zrzeszenia Producentów Ryb w Katowicach,  

19. Związku Producentów Ryb w Poznaniu,  

20. Polskiego Towarzystwa Rybackie w Poznaniu,  

21. Stowarzyszenia Rybactwa Dolnej i Środkowej Wisły w Toruniu,  

22. Dalekomorskiej Kompanii Połowowej Dalmor Sp. z o.o.,  

23. Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych,  

24. Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”,  

25. Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków,  

26. Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich w Kwidzynie,  

27. Akademii Morskiej w Szczecinie,  

28. Akademii Morskiej w Gdyni,  

29. Akademii Rolniczej w Szczecinie,  

30. Organizacji Pracodawców – Producentów Ryb Śródlądowych,  

31. Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Główny,  

32. Instytutu Rybactwa Śródlądowego,  

33. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni,  

34. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, 

35. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, 

36. Urzędu Morskiego w Gdyni,  

37. Urzędu Morskiego w Szczecinie,  

38. Urzędu Morskiego w Słupsku,  

43. Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno.  
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Projekt 
 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1

z dnia …………………… r. 
w sprawie warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwracania pomocy w ramach  
osi priorytetowej 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej zawartej w Programie 

Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  
i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013” 

 
 
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia ……………….. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr ..., poz. ...) 
zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielenia pomocy w ramach osi 
priorytetowej 1 „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej” zawarty w Programie 
Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich na lata 2007-2013” na realizację operacji w zakresie środków: 

1) pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej; 
2) pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej; 
3) inwestycje na statkach rybackich i selektywność; 
4) rybactwo przybrzeżne; 
5) rekompensaty społeczno – gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą 

rybacką. 
 
§ 2. 1. Pomocy udziela się właścicielowi statku rybackiego za złomowanie statku rybackiego: 
 1) o polskiej przynależności; 
 2) wpisanego do rejestru statków rybackich przed dniem 1 stycznia 2007 r.;  
 4) w wieku co najmniej 10 lat; 
 5) posiadającego ważne: 

a) licencję połowową, 
b) świadectwo pomiarowe wydane na podstawie pomiaru statku rybackiego dokonanego 

zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności 
statków z 1969 r., sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r., lub zgodnie z 
rozporządzeniem 2930/86/EWG z dnia 22 września 1986 r. określającym parametry 
statków rybackich, 

c) dokumenty uprawniające do żeglugi, jeżeli statek jest obowiązany posiadać te 
dokumenty; 

 
2. Przez faktyczne złomowanie statku rybackiego rozumie się odcięcie nadburcia z lewej 

i prawej burty wraz z umieszczoną na nich oznaką rybacką, usunięcie silnika głównego oraz 
pocięcie kadłuba statku w taki sposób, aby żadna z jego części nie była większa lub równa 
50 % całkowitej długości kadłuba. 
 
§ 3. 1. Wysokość pomocy za złomowanie statku rybackiego w wieku do 30 lat: 
 
 
                                                 
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie §  1 ust. 2 pkt 4 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 216, poz. 1599). 
 
 



 
Klasa statku według pojemności (w GT) 

 
 euro* 

 
poniżej 10 
 

 11.000/GT + 2.000 
 

10 i poniżej 25 
 

 5.000/GT + 62.000 
 

25 i poniżej 100 
 

 4.200/GT + 82.000 
 

100 i poniżej 300 
 

 2.700/GT + 232.000 
 

300 i poniżej 500 
 

 2.200/GT + 382.000 
 

500 i więcej 
 

 1.200/GT + 882.000 
 

 
* Wysokość pomocy w euro przelicza się na złote zgodnie z…………….. 

2. Do ustalenia wysokości pomocy za złomowanie statku rybackiego w wieku powyżej 
30 lat, stosuje się stawki określone w ust. 1, powiększone o 1,5 % za każdy rok powyżej 30 
lat. 

3. Do ustalenia wysokości pomocy za złomowanie statku rybackiego w 2009 r. stasuje 
się stawki określone w ust. 1 powiększone o 10%, w 2010 r. – powiększone o 5%,  
a w 2011 r. – powiększone o 2%.   
 
§ 4. 1. Jeżeli właściciel złomuje statek rybacki przed upływem 5 lat od udzielenia mu pomocy 
na modernizację tego statku, to wysokość pomocy , o której mowa w § 3, zmniejsza się: 
 1) w pierwszym roku - o 30 %, 
 2) w drugim roku - o 24 %, 
 3) w trzecim roku - o 18 %, 
 4) w czwartym roku - o 12 %, 
 5) w piątym roku - o 6 % 
- środków wypłaconych w ramach pomocy na modernizację statku rybackiego. 
 
§ 5. Jeżeli w okresie od dnia zawarcia umowy o udzielenie pomocy za złomowanie statku 
rybackiego do dnia, w którym miało nastąpić faktyczne złomowanie statku rybackiego, statek 
ten został utracony, wysokość pomocy zmniejsza się o wysokość odszkodowania 
wypłaconego z tytułu ubezpieczenia tego statku rybackiego. 

 
§ 6. Pomocy udziela się właścicielowi statku rybackiego za zmianę przeznaczenia statku 
rybackiego na inne cele niż wykonywanie rybołówstwa morskiego: 
 1) o polskiej przynależności; 
 2) wpisanego do rejestru statków rybackich przed dniem 1 stycznia 2007 r.; 
 4) w wieku co najmniej 10 lat; 
 5) posiadającego ważne: 

a) licencję połowową, 
b) świadectwo pomiarowe wydane na podstawie pomiaru statku rybackiego dokonanego 

zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności 
statków z 1969 r., sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r., lub zgodnie z 
rozporządzeniem 2930/86/EWG z dnia 22 września 1986 r. określającym parametry 
statków rybackich, 

c) dokumenty uprawniające do żeglugi, jeżeli statek jest obowiązany posiadać te 
dokumenty; 

 
§ 7. 1. Wysokość pomocy za przekwalifikowanie jednostki rybackiej do: 
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1) niedochodowej działalności poza rybołówstwem w wieku do 30 lat: 
 

Klasa statku według pojemności (w GT) 
 

 euro* 
 

poniżej 10 
 

 11.000/GT + 2.000 x 0,9 
 

10 i poniżej 25 
 

 5.000/GT + 62.000 x 0,9 
 

25 i poniżej 100 
 

 4.200/GT + 82.000 x 0,9 
 

100 i poniżej 300 
 

 2.700/GT + 232.000 x 0,9 
 

300 i poniżej 500 
 

 2.200/GT + 382.000 x 0,9 
 

500 i więcej 
 

 1.200/GT + 882.000 x 0,9 
 

 
2) dochodowej działalności poza rybołówstwem w wieku do 30 lat: 
 

Klasa statku według pojemności (w GT) 
 

 euro* 
 

poniżej 10 
 

 11.000/GT + 2.000 x 0,7 
 

10 i poniżej 25 
 

 5.000/GT + 62.000 x 0,7 
 

25 i poniżej 100 
 

 4.200/GT + 82.000 x 0,7 
 

100 i poniżej 300 
 

 2.700/GT + 232.000 x 0,7 
 

300 i poniżej 500 
 

 2.200/GT + 382.000 x 0,7 
 

500 i więcej 
 

 1.200/GT + 882.000 x 0,7 
 

 
* Wysokość pomocy w euro przelicza się na złote zgodnie z…………….. 

2. Do ustalenia wysokości pomocy za przekwalifikowanie statku rybackiego w wieku 
powyżej 30 lat, stosuje się stawki określone w ust. 1, powiększone o 1,5 % za każdy rok 
powyżej 30 lat. 

3. Do ustalenia wysokości pomocy za przekwalifikowanie statku rybackiego w 2009 r. 
stasuje się stawki określone w ust. 1 powiększone o 10%, w 2010 r. – powiększone o 5%, 
a w 2011 r. – powiększone o 2%.   
 
§ 8. Jeżeli właściciel zmieni przeznaczenie statku rybackiego przed upływem 5 lat od 
udzielenia mu pomocy na modernizację tego statku, wysokość pomocy, o której mowa  
w § 13, zmniejsza się: 
 1) w pierwszym roku - o 30 %, 
 2) w drugim roku - o 24 %, 
 3) w trzecim roku - o 18 %, 
 4) w czwartym roku - o 12 %, 
 5) w piątym roku - o 6 % 
- środków wypłaconych w ramach pomocy na modernizację statku rybackiego. 
 
§ 9. Jeżeli w okresie od dnia zawarcia umowy o udzielenie pomocy za zmianę przeznaczenia 
statku rybackiego do dnia, w którym miała nastąpić faktyczna zmiana przeznaczenia statku 
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rybackiego, statek ten został utracony, wysokość pomocy zmniejsza się o wysokość 
odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia tego statku rybackiego. 

 
§ 10. Pomoc za tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej dorsza udziela się 
armatorowi statku rybackiego o polskiej przynależności, który: 
 1) jest uprawniony do połowu dorszy na podstawie art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego wieloletni plan w zakresie 
zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniające 
rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz. 
L WE 248 z 22.09.2007, str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1098/2007”, i nie 
posiada kwoty połowowej dorsza w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na 
dany rok kalendarzowy, w którym ubiega się o pomoc finansową; 

 2) nie prowadzi połowów w okresie dodatkowych 120 dni kalendarzowych; 
 3) udokumentował brak działalności połowowej statku rybackiego w dniach, o których 

mowa w pkt 2. 
 
§ 11. 1. Pomoc za czasowe zawieszenie działalności połowowej dorsza w okresie,  
o którym mowa w § 16 pkt 2, udziela się armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej: 
 1) od 8,01 do 12 m - w wysokości 165 000,00 zł, 
 2) od 12,01 do 15 m  - w wysokości 195 000,00 zł, 
 3) od 15,01 do 18,5 m - w wysokości 255 000,00 zł, 
 4) od 18,51 do 20,05 m - w wysokości 270 000,00 zł, 
 5) od 20,51 do 25,5 m - w wysokości 307 500,00 zł, 
6) od 25,51 m i powyżej – w wysokości 210 000,00 zł. 
 

2. O pomoc, o której mowa w ust. 1, może ubiegać się tylko jeden z armatorów statku 
rybackiego. 

3. Armator ubiegający się o pomoc, o której mowa w ust. 1, po jej otrzymaniu wypłaca 
10% tej pomocy, minimalnej obsadzie załogi pracującej na tym statku.   

 
§ 12. Pomoc na modernizację statku rybackiego udziela się, jeżeli modernizacja ma na celu 
w szczególności: 
 1) racjonalizację działań połowowych, w tym stosowanie metod połowów bardziej 

selektywnych lub zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko; 
 2) poprawę jakości produktów rybnych złowionych i przetwarzanych wstępnie na statku 

rybackim; 
 3) wdrażanie na statkach rybackich obowiązujących przepisów zdrowotnych; 
 4) poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach rybackich; 
 5) poprawę nawigacji morskiej; 
 6) zmniejszenie oddziaływania statku rybackiego na środowisko morskie. 
 
§ 13. Pomoc przysługuje właścicielowi albo armatorowi statku rybackiego na modernizację 
statku rybackiego: 
1) o polskiej przynależności; 
2) wpisanego do rejestru statków rybackich  
3) w wieku co najmniej 5 lat; 
4) posiadającego ważne: 

a) licencję połowową i specjalne zezwolenie połowowe, 
b) świadectwo pomiarowe wydane na podstawie pomiaru statku rybackiego dokonanego 

zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności 
statków z 1969 r., sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r., lub zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określającym 
parametry statków rybackich, 

c) dokumenty uprawniające do żeglugi, jeżeli statek jest obowiązany posiadać takie 
dokumenty. 
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§ 14. 1. Pomocy nie udziela się na modernizację statku rybackiego zwiększającą jego: 
 1) pojemność; 
 2) moc silnika; 
 3) zdolność połowową. 

2. Pomocy udziela się na modernizację statku rybackiego, zwiększającą jego 
pojemność, jeżeli: 
 1) dotyczy ona statku rybackiego w wieku co najmniej 5 lat; 
 2) ma na celu poprawienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy lub dotyczy 

przekwalifikowania jednostki do połowów ryb pelagicznych. 
 
§ 15. Pomocy na modernizację statku rybackiego udziela się w wysokości do 60 % kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

§ 16. 1. Pomoc na realizację projektu w zakresie rybactwa przybrzeżnego udziela się na 
projekty indywidualne oraz kolektywne, realizowane przez przedstawicieli rybactwa 
przybrzeżnego, wykonujących rybołówstwo morskie przy użyciu statków rybackich: 
a) stanowiących polską własność, 
b) wpisanych do rejestru statków rybackich, 
c) o długości całkowitej poniżej 12 m, 
d) posiadających ważne: 
- licencję połowową i specjalne zezwolenie połowowe, 
- świadectwo pomiarowe wydane na podstawie pomiaru statku rybackiego 

dokonanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej Konwencji 
o pomierzaniu pojemności statków, sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 
1969 r. lub zgodnie z rozporządzeniem 2930/86/EWG z dnia 22 września 1986 
r. określającym parametry statków rybackich (Dz. Urz. WE L 274 z 25.09.1986, 
z późn. zm.), 

- dokumenty uprawniające do żeglugi, jeżeli statek jest obowiązany posiadać te 
dokumenty;  

2. Projekty indywidualne podlegające dofinansowaniu dotyczą: 
a) przyjęcia przez beneficjenta dobrowolnych środków ograniczających połowy,  
b) zastosowania innowacji technologicznych polegających na zastosowaniu 

bardziej selektywnych technik połowowych wykraczających poza obowiązki 
wynikające z prawa wspólnotowego oraz mających na celu ochronę narzędzi 
połowowych  
i połowów przed drapieżnikami, 

c) poprawy zawodowych umiejętności i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa. 
3. Projekt kolektywny jest to projekt, w którym uczestniczy grupa przedstawicieli 

rybactwa przybrzeżnego licząca co najmniej 4 armatorów statków rybackich lub 
co najmniej 2 rodziny rybackie (osoby pełnoletnie, w tym małżonkowie, krewni lub 
powinowaci, z których co najmniej 2 osoby wykonują rybołówstwo morskie) oraz 
który przyczyniać się będzie do osiągnięcia celów wyznaczonych we wspólnie 
opracowanym przez grupę przedstawicieli rybactwa przybrzeżnego planie, 
mającym na celu realizację przedsięwzięć związanych z zarządzaniem 
rybactwem przybrzeżnym dotyczącym w szczególności: 
a) rozwoju organizacji produkcji, przetwarzania i wprowadzania na rynek 

produktów rybnych,  
b) poprawy zarządzania i kontroli warunków dostępu do niektórych obszarów 

połowowych, 
c) poprawy umiejętności zawodowych i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa 

oraz tworzenie infrastruktury szkoleniowej. poprawę warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach rybackich. 
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§ 17. Pomocy na realizację projektu w zakresie rybactwa przybrzeżnego nie udziela się 
inwestorom, o których mowa w § 16, jeżeli wykonują rybołówstwo morskie przy użyciu 
narzędzi połowowych ciągnionych. 

 
§ 18. 1. Pomoc na realizację projektu w zakresie rybołówstwa przybrzeżnego udziela się 
inwestorom w formie premii w wysokości równowartości w złotych polskich  kwoty do 200 
000 euro. 

2. Wysokość premii jest ustalana indywidualnie dla projektu.  
 

§ 19. Pomocy za utratę miejsca pracy na statku rybackim w wyniku jego trwałego wycofania 
udziela się rybakowi, który: 

1) utracił miejsce pracy w wyniku trwałego wycofania statku rybackiego, 
2) wykazał, że pracował w zawodzie rybaka na statku rybackim przez okres co najmniej 

12 miesięcy ciągle lub w pewnych okresach czasu w ciągu ostatnich 24 miesięcy 
pracy na statku rybackim.  

 
§ 20. Wysokość pomocy za utratę  miejsca pracy na statku rybackim w wyniku jego trwałego 
wycofania wynosi 15 000 euro. 

 
§ 21. 1. Rybak, który powrócił do wykonywania zawodu rybaka przed upływem 12 miesięcy 
od wypłacenia mu pomocy za utratę miejsca pracy na statku rybackim w wyniku jego 
trwałego wycofania, jest zobowiązany do jej zwrotu. 

2. Środki wypłacone w ramach pomocy, o których mowa w ust. 1, zwraca się  
w wysokości 1/12 za każdy miesiąc, od dnia powrotu rybaka do wykonywania zawodu 
rybaka do dnia upływu 12 miesięcy od dnia wypłacenia pomocy.  
 
§ 22. Pomoc na realizację projektu dotyczącego przekwalifikowania zawodowego rybaków, w 
szczególności ukończenie szkolenia zawodowego lub uzyskanie wykształcenia, 
uprawniających do wykonywania zawodu innego niż zawód rybaka lub dywersyfikacji 
działalności udziela się rybakowi, który: 
1) utracił miejsce pracy w wyniku trwałego wycofania statku rybackiego; 
2) wykazał, że pracował w zawodzie rybaka na statku rybackim przez okres co najmniej 5 

lat. 
 

§ 23. Pomoc na dywersyfikację działalności gospodarczej udziela się na działalność  
w zakresie: 
1) przetwórstwa produktów rybnych; 
2) budowy lub naprawy narzędzi połowowych i osprzętu rybackiego; 
3) usług stoczniowych i remontowych; 
4) obsługi technicznej statków rybackich; 
5) usług portowych.  
 
§ 24. 1. Pomoc na realizację projektu przekwalifikowania zawodowego udziela się rybakowi 
w wysokości do 50 000 euro. 

2. Pomoc na realizację projektu podjęcia okołorybackiej działalności gospodarczej 
udziela się rybakowi w wysokości do 50 000 euro. 

 
§ 25. 1. Jeżeli rybak, przed upływem 5 lat od wypłacenia mu pomocy na projekt 
przekwalifikowania zawodowego, powróci do wykonywania zawodu rybaka, jest 
zobowiązany do zwrotu środków wypłaconych mu w ramach tej pomocy.  

2. Środki wypłacone w ramach pomocy, o której mowa w ust. 1, zwraca się  
w wysokości 1/5 za każdy rok, który upłynął od dnia powrotu rybaka do wykonywania 
zawodu rybaka do dnia upływu 5 lat od dnia wypłacenia pomocy.  
 
§ 26. Pomoc na nabycie własności statku rybackiego udziela się rybakowi, który: 
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1) nie ukończył 35 roku życia; 
2) wykazał, że pracował w zawodzie rybaka na statku rybackim przez okres co najmniej 5 

lat lub ma wykształcenie w zakresie rybołówstwa morskiego; 
3) po raz pierwszy nabywa własność statku rybackiego. 
 
§ 27. Pomocy, o której mowa w § 26, udziela się na nabycie własności statku rybackiego: 
1) wpisanego do rejestru okrętowego, jeżeli podlega obowiązkowi wpisu do rejestru 

okrętowego; 
2) wpisanego do rejestru statków rybackich; 
3) w wieku od 10 do 20 lat; 
4) o długości całkowitej od 7 do 24 m; 
5) posiadającego ważne: 

a) licencję połowową i specjalne zezwolenie połowowe, 
b) świadectwo pomiarowe wydane na podstawie pomiaru statku rybackiego 

dokonanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu 
pojemności statków, sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r. lub zgodnie z 
rozporządzeniem 2930/86/EWG z dnia 22 września 1986 r. określającym parametry 
statków rybackich, 

c) dokumenty uprawniające do żeglugi, jeżeli statek jest obowiązany posiadać te 
dokumenty. 

 
§ 28. Pomocy, o której mowa w § 26, nie udziela się na nabycia własności statku rybackiego 
od małżonka lub osoby pozostającej w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia albo 
powinowactwa do drugiego stopnia. 
 
§ 29. Pomocy na nabycie własności statku rybackiego udziela się rybakowi w wysokości 
10% ceny za jaką nabyto własność statku rybackiego, nie większej jednak niż 50 000 euro.  
 
§ 30. 1. Jeżeli rybak, przed upływem 5 lat od wypłacenia mu pomocy na nabycie własności 
statku rybackiego, przeniesie własność tego statku lub trwale wycofa ten statek, jest 
zobowiązany do zwrotu środków wypłaconych mu w ramach tej pomocy. 

2. Środki wypłacone w ramach pomocy, o której mowa w ust. 1, zwraca się  
w wysokości 1/5 w stosunku rocznym od dnia przeniesienia własności statku rybackiego lub 
jego trwałego wycofania do dnia upływu 5 lat od dnia przyznania pomocy finansowej. 
 
§ 31. 1. Pomoc za trwałe zaprzestania wykonywania zawodu rybaka udziela się rybakowi, 
który: 
1) trwale zaprzestał wykonywania zawodu rybaka; 
2) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat; 
3) wykazał, że pracował w zawodzie rybaka na statku rybackim przez okres co najmniej 10 

lat; 
4) złożył wniosek o dofinansowanie w terminie 6 miesięcy od dnia rozwiązania z nim 

stosunku pracy przez właściciela trale wycofywanego statku rybackiego, na którym był 
zatrudniony. 

 
2. Pomoc udziela się rybakowi, o którym mowa w ust. 1, do osiągnięcia przez niego 

wieku emerytalnego.   
 

§ 32. Liczba rybaków, którzy uzyskają pomoc za trwałe zaprzestania wykonywania zawodu 
rybaka, nie może być większa niż liczba zlikwidowanych miejsc pracy na statkach rybackich 
w wyniku ich trwałego wycofania. 

 
§ 33. Wysokość pomocy za trwałe zaprzestania wykonywania zawodu rybaka wynosi 
miesięcznie: 
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Okres pracy w zawodzie rybaka euro 
do 10 lat 
poniżej 15 lat 
poniżej 20 lat 
poniżej 25 lat 
poniżej 30 lat 
   

196 
234 
274 
312 
352 

 
§ 34. 1. Pomoc finansową przyznaje się na wniosek o dofinansowanie.  

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może zwrócić się do 
wnioskodawcy o dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
dofinansowania innych niż określone we wzorach wniosków o dofinansowanie. 
 
§ 35. Wniosek o dofinansowanie składa się w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji 
administracyjnej w sprawie. 
 
§ 36. Udzielenie pomocy następuje na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z 
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, sporządzonej według wzoru 
zamieszczonego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz na 
stronach internetowych administrowanych przez tę Agencję. 
 
§ 37. Wniosek o płatność pomocy składa się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, zgodnie z umową o dofinansowanie, o której mowa w art. 9 pkt 4 lit. b oraz art. 14 
ust. 2 ustawy z dnia………..2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 
rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, po zrealizowaniu projektu lub 
części projektu. 
 
§ 38. Do wniosku o płatność pomocy dołącza się: 
 1) dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowalnych lub 
 2) w przypadku pomocy: 

b) na inwestycje na statkach rybackich i selektywność, o której mowa w § 2 – 9, - 
dokumenty potwierdzające spełnienie przez zmodernizowany statek rybacki wymagań 
technicznych wynikających z umów międzynarodowych albo wymagań technicznych 
polskiej instytucji klasyfikacyjnej, 

c) za złomowanie statku rybackiego, o której mowa w podrozdziale w § 2 – 5 – kopię 
decyzji o wykreśleniu statku rybackiego z rejestru statków rybackich, 

d) za przekwalifikowanie jednostki rybackiej do działalności poza rybołówstwem, o której 
mowa w § 6 – 9: 

– kopię decyzji o wykreśleniu statku rybackiego z rejestru statków rybackich, 
– dokumenty potwierdzające zmianę przeznaczenia statku rybackiego na inne cele 

niż wykonywanie rybołówstwa morskiego, nieprzynoszące zysków, 
 
§ 39. Pomocy udziela się do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na 
udzielenie pomocy, uwzględniając kolejność złożenia wniosków. 
 
§ 40. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
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UZASADNIENIE 
 
 
 
Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania pomocy finansowej w ramach 

Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013” osi Priorytetowej 1 „Środki na rzecz dostosowania floty 
rybackiej”.  
  

Unia Europejska przewiduje dla swoich członków pomoc finansową z funduszy 
pomocowych. W sektorze rybołówstwa pomoc udzielana jest z  Europejskiego Funduszu 
Rybackiego (EFR). 

 
Przepisy Unii Europejskiej określą zasady i warunki udzielania pomocy z EFR. 

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013” określa priorytety oraz cele udzielania pomocy z funduszy 
europejskich w sektorze rybołówstwa. Natomiast w myśl art. 19 ustawy o wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 
Rybackiego, szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy w ramach Programu 
Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, określa,  
w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw rybołówstwa.  

 
Zagadnienia regulowane niniejszym rozporządzeniem uszczegóławiają 

postanowienia rozporządzeń Unii Europejskiej w zakresie udzielania pomocy finansowej z 
funduszy strukturalnych. 

 
Zagadnienia regulowane rozporządzeniem są zgodne z przepisami Unii Europejskiej. 
 
Rozporządzenie nie podlega obowiązkowi notyfikacji, ponieważ nie zawiera norm 

krajowych, przepisów technicznych ani przepisów dotyczących usług, w rozumieniu 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (…………………). 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (…………..) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Projekt przedmiotowego rozporządzenia został zamieszczony w Programie Prac 
Legislacyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
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Ocena skutków regulacji. 
 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Projekt rozporządzenia obejmuje zakresem swojej regulacji podmioty objęte Programem 
Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013” w ramach Osi Priorytetowej 1 w szczególności właściciele i armatorzy 
statków rybackich, rybacy pracujący na pokładzie statków zajmujących się rybołówstwem 
morskim. 
 

 
2. Wpływ rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
 
Udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” będzie wiązało się z 
wydatkami  
z budżetu państwa. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w zakresie udzielania pomocy 
finansowej z funduszy strukturalnych, środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego na 
realizację projektu zostaną przekazane państwu członkowskiemu, tylko w przypadku, gdy 
państwo pokryje część kosztów wymaganych na realizację tego projektu.  
Łączna suma środków z budżetu państwa potrzebna na zapewnienie współfinansowania 
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013” dla osi priorytetu 1 wynosi 56 280 430,67 mln euro. Część 
tych środków przewidziana do wydatkowania w roku bieżącym jest zabezpieczona w 
rezerwie celowej. 
Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na budżet jednostek samorządu 
terytorialnego. 
 

3. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy 
 
Restrukturyzacja polskiej floty planowana na okres programowania 2007-2013 będzie 
wiązała się  
z dalszym ograniczeniem potencjału połowowego, tak by najlepiej dostosować go do 
dostępnych zasobów i będzie miała niekorzystny wpływ na zatrudnienie. Złagodzeniem tego 
niekorzystnego efektu będzie udzielenie wsparcia w postaci dywersyfikacji działalności w 
celu propagowania zróżnicowanego zatrudnienia dla rybaków dotkniętych restrukturyzacją 
floty, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szkoleń, wcześniejszych emerytur, rekompensat 
oraz premii dla rybaków. 
 

4. Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w 
tym funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną  
i zewnętrzną gospodarki.  

 
5. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 

 
Wejście w życie rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na sytuację i rozwój 
regionalny. Ważną rolę w sektorze rybackim odgrywa rybactwo przybrzeżne. Segment ten 
jest kluczowy dla gospodarki lokalnych społeczności wzdłuż wybrzeża, szczególnie w 
połączeniu z rozwojem działalności turystycznej i rekreacyjnej na tych obszarach. 
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6. Konsultacje społeczne rozporządzenia 
 
Przedmiotowe rozporządzenie zostało uzgodnione z ……………………….. oraz 
przedstawicielami …………………………, między innymi Projekt rozporządzenia w ramach 
konsultacji społecznych został przesłany do następujących organizacji społeczno - 
zawodowych rybaków: 

1) …………………………………; 

2) …………………………………; 

……………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/03/BS 
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                                                                                                           PROJEKT 
 
 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

 
z dnia ………………..  

 
 

w sprawie warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy 
finansowej w ramach osi priorytetowej 2  „Akwakultura, rybołówstwo 

śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury” 
zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 
 

 

 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia …………. o wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. 

Nr …., poz. …..) zarządza się, co następuje:  

 

 
 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryby przyznawania, 

wypłaty lub zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 2  
„Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami 

rybołówstwa i akwakultury”, zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony 

                                                 
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, 
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 
1599). 
 
 

 1



rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, 

zwanego dalej „programem operacyjnym”, w ramach następujących środków:  

1) inwestycje w chów i hodowlę ryb, 

2) działania wodno – środowiskowe, 

3) środki na rzecz zdrowia zwierząt, 

4) rybołówstwo śródlądowe, 

5) inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu. 

 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) nurcie - należy przez to rozumieć coroczne przechodzenie ryb przez te same 

stawy w poszczególnych etapach wieloletniego cyklu produkcyjnego. Nurt 

rozpoczyna się od II przesadki i kończy na stawie odrostowym (z pominięciem tarlisk 

i przesadek I oraz magazynów);  

2) niemieszaniu osad – należy przez to rozumieć wprowadzenie do stawu ryb 

pochodzących od tego samego producenta lub własnych pochodzących z tego 

samego obiektu; 

3) książce stawowej – należy przez to rozumieć księgę zawierającą zapisy 

hodowlane, w tym: 

a) nazwę stawu i jego powierzchnię;  

b) obsadę – datę obsady, gatunek ryb, wiek ryb, ilość wpuszczonych ryb w sztukach i 

kilogramach, średnią jednostkową masę w dniu obsady, pochodzenie obsady (numer 

stawu, jeżeli produkcja własna lub od kogo obsadę kupiono); 

c) odłów - datę odłowu, gatunek ryb, wiek ryb, ilość odłowionych ryb w sztukach i 

kilogramach, średnią masę jednostkową w dniu odłowu, gdzie obsada została  

przeniesiona (numer stawu lub notatka, że sprzedano); 

d) rodzaje paszy, jej ilość (sumarycznie dla każdego rodzaju, jeżeli stosowano różne 

karmy) współczynnik pokarmowy dla danego rodzaju paszy; 

e) wielkość nawożenia obornikiem;  

f) wielkość nawożenia innymi nawozami organicznymi (ich sumaryczna ilość); 

g) wielkość nawożenia NPK w czystym składniku; 

h) wyliczony przyrost jednostkowy, przyrost gospodarczy brutto, przyrost 

gospodarczy z paszy, przyrost gospodarczy netto;  

i) przeżywalność (współczynnik przeżywalności) obsady; 
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j) ilość wysianego wapna, soli potasowej lub innych substancji o podobnym działaniu 

(sumarycznie dla każdej z substancji); 

k) wykaszanie roślinność – datę, szacunkową powierzchnię wykoszoną. 

 4) książce żywieniowej - należy przez to rozumieć księgę zawierającą zapisy 

indywidualne, w tym: 

a) nazwę stawu i jego powierzchnię, wiek obsadzonych karpi, wielkość obsady karpia 

w sztukach i kilogramach, średnią masę jednostkową obsadzonych karpi; 

b) datę karmienia; 

c) rodzaj zadawanej paszy;  

d) ilość zadawanej paszy podczas każdego karmienia; 

e) wyliczoną ilość skarmionej paszy (z podziałem na jej rodzaje) w poszczególnych 

miesiącach oraz sumarycznie za cały sezon. 

 
§ 3.1. Pomoc na realizację środka chów i hodowla ryb, z wyłączeniem ryb 

akwariowych, przysługuje na: 

1) rozwój i modernizację obiektów akwakultury; 

2) dywersyfikację produkcji ryb w kierunku perspektywicznych lub nowych gatunków i 

wprowadzanie nowych technologii; 

3) rozwój zrównoważonej akwakultury. 

2. Pomoc finansowa przysługuje, jeżeli:  

1) operacja w zakresie chowu i hodowli ryb dotyczy obiektu chowu lub hodowli ryb, w 

którym wykorzystuje się techniki zwiększające produkcję ryb ponad naturalne 

możliwości środowiska, a ryby pozostają własnością beneficjenta przez cały okres 

chowu lub hodowli oraz w czasie odłowu;  

2) wartość netto operacji jest wyższa od 10 000 zł. 

 

§ 4.1. Rozwój i modernizacja obiektów akwakultury w chowie lub hodowli ryb, 

o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, obejmuje:  

1) budowę i wyposażenie w urządzenia techniczne nowego obiektu chowu lub 

hodowli ryb,  

2) odbudowę, rozbudowę lub przebudowę istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb 

lub  
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3) adaptację, remont, wymianę, naprawę lub wyposażenie istniejącego obiektu 

chowu lub hodowli ryb w urządzenia techniczne  

- i służy wzrostowi możliwości produkcyjnych tego obiektu, poprawie jakości produktu 

chowu lub hodowli ryb, podniesieniu efektywności wykorzystania dostępnych 

zasobów wodnych lub poprawie oddziaływania obiektu na środowisko.  

2. Rozwój obiektów akwakultury w chowie lub hodowli ryb może obejmować zakup 

materiału obsadowego na potrzeby pierwszego cyklu chowu lub hodowli ryb w 

danym obiekcie. 

3. Modernizacja istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb może obejmować zakup 

materiału obsadowego na potrzeby pierwszego cyklu chowu lub hodowli ryb w 

danym obiekcie, jeżeli:  

1) powiatowy lekarz weterynarii nakazał inwestorowi zabicie ryb chorych lub 

podejrzanych o zakażenie w celu zwalczania choroby zakaźnej ryb  

lub  

2) inwestor i inni uprawnieni do rybactwa, którzy posiadają obiekty chowu lub hodowli 

ryb, korzystający z wód tego samego cieku wodnego, podjęli wspólne działania w 

celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej ryb.  

§ 5. Obiektem akwakultury, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 1 - są budynki, 

budowle, urządzenia wodne lub inne obiekty budowlane i urządzenia będące 

miejscem prowadzenia działalności polegającej na wylęganiu, chowie lub hodowli ryb 

albo służące wylęganiu, chowowi lub hodowli ryb.  

§ 6.1. Poprawę jakości produktów chowu lub hodowli ryb osiąga się w obiekcie 

chowu lub hodowli ryb na skutek zmiany warunków technicznych, technologicznych, 

sanitarnych lub organizacyjnych chowu, hodowli, odławiania, przechowywania, 

przewożenia lub wprowadzania do obrotu ryb lub produktów z nich wytwarzanych, 

mającej na celu:  

1) poprawę jakości zdrowotnej ryb i produktów z nich wytwarzanych, wymaganej na 

podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt;  

2) poprawę warunków prowadzenia chowu, hodowli, odławiania, przechowywania, 

przewożenia lub wprowadzania do obrotu żywych ryb, w zakresie dobrostanu ryb;  
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3) wdrożenie dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) lub dobrej praktyki higienicznej 

(GHP), o których mowa w przepisach o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia;  

4) otrzymanie produktu pochodzącego z chowu lub hodowli ryb o zwiększonej 

wartości dodanej;  

5) uzyskanie przez inwestora certyfikatu lub innego dokumentu poświadczającego, 

że ryby lub produkty z nich wytworzone posiadają szczególną jakość lub 

pochodzenie.  

2. Dokonanie zmiany warunków technicznych, technologicznych, sanitarnych lub 

organizacyjnych chowu, hodowli, odławiania, przechowywania, przewożenia lub 

wprowadzania do obrotu ryb lub produktów z nich wytworzonych w celu poprawy 

jakości produktów chowu lub hodowli ryb stwierdza się po zrealizowaniu projektu:  

1) w opinii dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, sporządzonej na 

wniosek inwestora, złożony nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia 

zakończenia realizacji projektu w zakresie chowu i hodowli ryb - w przypadku, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1-4;  

2) na podstawie certyfikatu lub innego dokumentu wydanego przez organ 

administracji publicznej, izbę gospodarczą, organizację społeczną albo inny 

upoważniony podmiot w kraju lub za granicą, zgodnie z zasadami określonymi w ich 

statucie, regulaminie albo przepisach określających ich kompetencje - w przypadku, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 5.  

 

§ 7.1. Podniesienie efektywności wykorzystania dostępnych zasobów wody 

oraz poprawę oddziaływania obiektu chowu lub hodowli ryb na środowisko stwierdza 

się  w opinii dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.  

2. Opinię, o której mowa w ust. 1, sporządza się na wniosek beneficjenta, złożony nie 

później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu w zakresie 

chowu i hodowli ryb, na podstawie wyniku porównania efektywności wykorzystania 

dostępnych zasobów wody albo wyniku porównania oddziaływania obiektu chowu lub 

hodowli ryb na środowisko.  

3. Porównań, o których mowa w ust. 2, dokonuje się na podstawie informacji o 

efektywności wykorzystania dostępnych zasobów wody oraz informacji o 

oddziaływaniu obiektu chowu lub hodowli ryb na środowisko, o których mowa w ust. 

1, uzyskanych przed zakończeniem realizacji projektu i po jego zakończeniu.  
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§ 8.1. Dywersyfikacja produkcji ryb w rozumieniu § 3  ust. 1 pkt 2 obejmuje 

wprowadzenie nowych, dotychczas niehodowanych w danym przedsiębiorstwie, 

gatunków ryb wysokiej jakości i wartości z dobrymi perspektywami rynkowymi oraz 

wykorzystanie nowych technologii. 

2. Pomocy finansowej w ramach środka chów i hodowla ryb udziela się na 

rozpoczęcie chowu i hodowli nowych gatunków oraz produkcji gatunków o dobrych 

perspektywach rynkowych, obejmujące w szczególności zakup pierwszego materiału 

obasadowego na pierwszy cykl produkcyjny. 

 
§ 9. Pomoc w ramach środka chów i hodowla ryb przysługuje na:  

1) budowę nowych farm i wylęgarni, wraz z niezbędnym materiałem i wyposażeniem;  

2) rozbudowę istniejących gospodarstw;  

3) poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy poprzez zakup sprzętu, urządzeń i 

maszyn służących poprawie warunków higieny pracy i bezpieczeństwa pracowników 

sektora akwakultury;  
4) inwestycje w poprawę jakości, jak również w wyposażenie do ochrony przed 

drapieżnikami poprzez zakup sprzętu, urządzeń i maszyn służących do ochrony 

hodowli przed drapieżnikami oraz innymi zwierzętami mogącymi powodować 

poważne szkody. 

 

§ 10.1. Rozwój zrównoważonej akwakultury w rozumieniu § 3  ust. 1 pkt 3 

obejmuje produkcję ryb w stawach typu karpiowego, nieprzekraczającą 4 ton ryb z 1 

ha powierzchni użytkowej stawu, a w stawach typu pstrągowego – nieprzekraczającą 

1 tony ryb  przy poborze 1 l wody na sekundę w miejscu ujęcia wody. 

2. Zakres pomocy obejmuje w szczególności: zakup sprzętu, maszyn, urządzeń 

technicznych i montaż instalacji obniżających negatywny wpływ lub wspierających 

pozytywny wpływ na środowisko w porównaniu ze zwykłą praktyką w sektorze 

akwakultury. 

 
§ 11. Pomoc na realizację operacji w zakresie chowu i hodowli ryb może być 

przyznana beneficjentowi, który zgłosił zamiar prowadzenia działalności w zakresie 

chowu lub hodowli ryb lub taką działalność prowadzi, i który jest:  

1) właścicielem, posiadaczem samoistnym lub zależnym gruntu, na którym jest 

planowana realizacja projektu;  
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2) podmiotem uprawnionym do rybactwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 

kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. 

zm.2));  

3) któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich 

obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie.  

 
§ 12. Pomocy na realizację środka chów i hodowla ryb udziela się: 

1) prywatnym lub publicznym operatorom i przedsiębiorstwom; 

2) organizacjom lub stowarzyszeniom producentów. 

 

§ 13. Pomocy na realizację operacji w zakresie chowu i hodowli ryb udziela się 

beneficjentowi w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. 

 
§ 14. Dla mikro i małych przedsiębiorstw jest przeznaczone 75% wielkości 

pomocy finansowej w ramach środka chów i hodowla ryb. Odsetek ten może zostać 

zweryfikowany przez Komitet Monitorujący na podstawie doświadczeń we wdrażaniu 

środka. 

 
§ 15. Pomocy na realizację środka rybołówstwo śródlądowe udziela się na: 

1) inwestycje w statki używane do połowu ryb na jeziorach i w rzekach; 

2) modernizację obiektów związanych z rybołówstwem na obszarach śródlądowych.  

 

§ 16. Inwestycje w statki, o których mowa w § 15 pkt 1, dotyczą poprawy 

bezpieczeństwa na statkach, poprawy warunków pracy, higieny i jakości produktów. 

 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 120, poz. 
1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2004 r. Nr 
92, poz. 880, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 21, poz. 125. 
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§ 17. Modernizacja obiektów związanych z rybołówstwem śródlądowym, o 

której mowa w § 15, obejmuje w szczególności: 

1) inwestycje w miejsca wyładunku i przystanie; 

2) inwestycje w zakresie poprawy warunków pracy, obiektów magazynowych, higieny 

i jakości produktów. 

 

§ 18. Pomocy na realizację inwestycji w miejscach wyładunku i przystaniach 

udziela się w szczególności na: 

1) poprawę warunków postoju lub obsługi statków używanych do połowu ryb; 

2) podniesienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) ograniczenie zanieczyszczania środowiska; 

4) poprawę jakości lub atrakcyjności produktów rybołówstwa śródlądowego i 

produktów chowu i hodowli ryb. 

§ 19. Poprawa warunków postoju lub obsługi jednostek w miejscach 

wyładunku i przystaniach obejmuje w szczególności: 

1) zakup, budowę, przebudowę, remont lub naprawę obiektów budowlanych lub 

urządzeń służących do:  

a) wyładunku i przechowywania produktów rybołówstwa śródlądowego; 

b) konserwacji lub naprawy statków używanych do połowu ryb; 

c) dostarczania wody i lodu; 

3) zakup, budowę, przebudowę lub remont magazynów osprzętu rybackiego; 

4) zakup, budowę, lub remont zaplecza socjalnego dla rybaków; 

5) budowę, przebudowę lub remont nabrzeża lub miejsca postoju statków używanych 

do połowu ryb; 

6) budowę, przebudowę lub remont dróg oraz innej infrastruktury technicznej na 

terenie miejsca wyładunku i przystani, a także połączeń infrastruktury technicznej 

miejsca wyładunku i przystani z sieciami zewnętrznymi. 

§ 20. Podniesienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy uzyskuje się w 

szczególności poprzez wyposażenie miejsc wyładunku i przystani w urządzenia lub 

technologie podnoszące te warunki. 

§ 21. Ograniczenie zanieczyszczania środowiska uzyskuje się w 

szczególności przez wprowadzenie technik lub technologii umożliwiających 
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jednostkom dostęp do urządzeń znajdujących się w miejscach wyładunku i 

przystaniach służących do odbioru odpadów oraz przekazywanie tych odpadów do 

odzysku lub unieszkodliwienia.                                                                     

§ 22.1. Poprawę jakości lub atrakcyjności produktów rybołówstwa 

śródlądowego uzyskuje się w szczególności przez: 

1) poprawę warunków wstępnego przetwarzania, wyładunku, przewożenia, 

pakowania lub przechowywania produktów rybołówstwa śródlądowego w miejscach 

wyładunku i przystaniach, w tym: 

a) zakup, budowę, przebudowę, adaptację lub remont budynków, budowli lub innych 

obiektów budowlanych służących do wstępnego przetwarzania produktów 

rybołówstwa śródlądowego, 

b) zakup, budowę, przebudowę lub remont magazynów lub chłodni służących 

wyłącznie do przechowywania produktów rybołówstwa śródlądowego, 

c) budowę, przebudowę lub remont wytwórni lodu oraz ich wyposażenie w niezbędne 

urządzenia techniczne, 

d) budowę, przebudowę lub remont obiektów budowlanych służących do mycia 

skrzyń i innych pojemników, 

e) zakup urządzeń służących do sortowania produktów rybołówstwa śródlądowego, 

f) zakup środków transportu wewnętrznego w miejscach wyładunku i przystaniach; 

2) zmianę warunków technicznych, technologicznych, sanitarnych lub 

organizacyjnych wstępnego przetwarzania, przechowywania lub przewożenia 

produktów rybołówstwa śródlądowego, mającą na celu: 

a) poprawę jakości zdrowotnej produktów rybołówstwa śródlądowego wymaganej na 

podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt, 

b) wdrożenie dobrej praktyki higienicznej (GHP), o której mowa w przepisach o 

warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. 

2. Dokonanie zmiany warunków technicznych, technologicznych, sanitarnych lub 

organizacyjnych przetwarzania, przechowywania i przewożenia produktów 

rybołówstwa śródlądowego w celu poprawy jakości lub atrakcyjności produktów 

rybołówstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stwierdza, po zrealizowaniu projektu, 

dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie lub dyrektora Morskiego 
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Instytutu Rybackiego w Gdyni, w opinii sporządzonej na wniosek beneficjenta, 

złożony nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia realizacji operacji. 

 

§ 23. Pomoc przysługuje, jeżeli wartość netto operacji, w ramach środka 

rybołówstwo śródlądowe, jest wyższa od 5 000 zł.  

 

§ 24.1. Realizacja pomocy w ramach środka, o którym mowa w § 15, ma na 

celu utrzymanie i modernizację statków i niezbędnej infrastruktury na obszarach 

śródlądowych (jeziorach i rzekach).  

2. Modernizacja powinna być prowadzona przy zapewnieniu zrównoważenia 

zasobów na śródlądowych obszarach połowowych. 

 

§ 25. Pomocy na realizację operacji w zakresie rybołówstwa śródlądowego 

udziela się beneficjentowi, który jest uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim i 

prowadzi działalność w zakresie rybactwa śródlądowego.  

 

§ 26. Wszystkie statki, które otrzymają wsparcie w ramach środka, o którym 

mowa w § 15 ust. 1, muszą:  

1) być zarejestrowane w rejestrze statków dla wód śródlądowych lub zarejestrowane 

i oznakowane jako sprzęt pływający służący do połowu ryb zgodnie z ustawą z dnia 

18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, 

2) kontynuować działalność wyłącznie na wodach śródlądowych. 

 
§ 27. Pomocy na realizację środka rybołówstwo śródlądowe udziela się: 

1) prywatnym i publicznym operatorom rybołówstwa śródlądowego; 

2) przedsiębiorstwom prywatnym; 

3) organizacjom lub stowarzyszeniom producentów; 

4) rybakom. 

 

§ 28. Pomocy na realizację operacji w zakresie rybołówstwa śródlądowego 

udziela się beneficjentowi w wysokości od 20% do 100% kosztów kwalifikowalnych 

projektu.  
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§ 29. Pomocy na realizację operacji w zakresie przetwórstwa i obrotu  udziela 

się w szczególności na:  

1) wzrost potencjału przemysłu przetwórczego;  

2) zmniejszenie negatywnego oddziaływania zakładów przetwórstwa produktów 

rybnych na środowisko;  

3) poprawę jakości i konkurencyjności przetwarzanych i wprowadzanych do obrotu 

produktów rybnych;  

4) utrzymanie lub wzrost poziomu zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji siły 

roboczej. 

 

§ 30. Wzrost potencjału przemysłu przetwórczego produktów rybnych 

obejmuje w szczególności:  

1) zakup, budowę, odbudowę, rozbudowę, przebudowę lub remont budynków lub 

budowli bezpośrednio związanych z procesami przetwórstwa produktów rybnych;  

2) budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont infrastruktury zakładów przetwórstwa 

produktów rybnych;  

3) zakup lub wymianę urządzeń bezpośrednio związanych z procesem przetwórstwa 

produktów rybnych;  

4) budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont zaplecza socjalnego w zakładach 

przetwórstwa produktów rybnych;  

5) zakup środków transportu wewnętrznego w zakładach przetwórstwa produktów 

rybnych oraz specjalistycznych środków transportu zewnętrznego bezpośrednio 

związanych z realizacją celów projektu;  

6) wyposażenie zakładów przetwórstwa produktów rybnych w urządzenia lub 

technologie podnoszące warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7) budowę, modernizację lub inwestycje w wyposażenie hurtowni wprowadzających 

do obrotu produkty rybne. 

 
§ 31. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania zakładów przetwórstwa 

produktów rybnych na środowisko obejmuje w szczególności:  

1) zakup, budowę, odbudowę, rozbudowę, przebudowę, adaptację, remont, 

wymianę, naprawę urządzeń redukujących oddziaływanie na środowisko;  

2) budowę oczyszczalni ścieków; 
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3) zastosowanie technik lub technologii przetwarzania odpadów produktów rybnych 

w celu wprowadzania ich na rynek; 

4) wprowadzanie innowacyjnych i proekologicznych procesów technologicznych oraz 

rozwiązań technicznych. 

 

§ 32.1. Poprawę jakości i konkurencyjności przetwarzanych i wprowadzanych 

do obrotu produktów rybnych uzyskuje się w szczególności przez zmianę warunków 

technicznych, technologicznych, sanitarnych lub organizacyjnych przetwarzania, 

przechowywania, przewożenia lub wprowadzania na rynek produktów rybnych, nowe 

technologie, nowe wyposażenie i innowacyjne metody produkcji, mającą na celu:  

1) poprawę jakości zdrowotnej produktów rybnych wymaganej na podstawie 

przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt;  

2) wdrożenie dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) lub dobrej praktyki higienicznej 

(GHP), o których mowa w przepisach o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia;  

3) uzyskanie certyfikatu lub innego dokumentu poświadczającego, że produkty rybne 

posiadają szczególną jakość lub pochodzenie;  

4) otrzymanie produktu rybnego o zwiększonej wartości dodanej.  

2. Dokonanie zmiany warunków technicznych, technologicznych, sanitarnych lub 

organizacyjnych przetwarzania, przechowywania lub wprowadzania na rynek 

produktów rybnych w celu poprawy jakości lub atrakcyjności produktów rybnych 

stwierdza się po zrealizowaniu projektu:  

1) odpowiednio dla danego rodzaju projektu, w opinii dyrektora Instytutu Rybactwa 

Śródlądowego w Olsztynie albo dyrektora Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, 

sporządzonej na wniosek inwestora, złożony nie później niż w terminie 3 miesięcy od 

dnia zakończenia realizacji projektu w zakresie przetwórstwa ryb i handlu produktami 

rybnymi - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4;  

2) na podstawie certyfikatu lub innego dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 

wydanego przez organ administracji publicznej, izbę gospodarczą, organizację 

społeczną albo inny upoważniony podmiot w kraju lub za granicą, zgodnie z 

zasadami określonymi w statucie, regulaminie albo przepisach określających ich 

kompetencje - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.  
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§ 33.1. Utrzymanie lub wzrost poziomu zatrudnienia oraz podniesienie 

kwalifikacji siły roboczej będzie realizowane poprzez odpowiedni system szkoleń 

oraz zapewnienie równego dostępu do rynku pracy dla kobiet i mężczyzn. 

2. W ramach środka inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu będą kwalifikowane 

wyłącznie szkolenia dla rybaków oraz pracowników sektora rybackiego dotyczące 

obszaru ich działalności. 

 

§ 34. Pomocy na realizację środka inwestycje w zakresie przetwórstwa i 

obrotu udziela się: 

1) prywatnym operatorom i przedsiębiorstwom; 

2) przedmiotom publicznym lub półpublicznym; 

3) organizacjom lub stowarzyszeniom producentów. 

 
§ 35. Pomoc w przypadku przedsiębiorstw w ramach środka będzie 

ograniczona do przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub o 

obrocie mniejszym niż 200 milionów euro rocznie. 

 

§ 36. Pomocy na realizację operacji udziela się beneficjentowi do 60% 

kosztów kwalifikowalnych operacji. 

 

§ 37. Dla mikro i małych przedsiębiorstw jest przeznaczone 50% wielkości 

pomocy w ramach środka. Odsetek ten może zostać zweryfikowany przez Komitet 

Monitorujący na podstawie doświadczeń we wdrażaniu środka. 

 

 § 38. Pomocy na realizację operacji w zakresie przetwórstwa i rynku rybnego 

udziela się do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na udzielenie tego 

rodzaju pomocy, uwzględniając w pierwszej kolejności operacje:  

1) dotyczące zakładów przetwórstwa produktów rybnych znajdujących się w 

miejscowościach o liczbie mieszkańców poniżej 5 000 lub na obszarach, na których 

stopa bezrobocia przekroczyła przeciętną stopę bezrobocia w kraju;  

2) wprowadzające technologie mające na celu zmniejszenie w procesie produkcji 

zużycia energii elektrycznej w zależności od wielkości udziału kosztów 

kwalifikowalnych przewidzianych na wprowadzenie tej technologii w wartości 

projektu.  
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§ 39. Pomocy na realizację środka działania wodno-środowiskowe udziela się 

na: 

1) wsparcie wykorzystania tradycyjnych, przyjaznych środowisku praktyk i technik 

w akwakulturze; 

2) pomoc w uzyskaniu ekologicznych certyfikatów; 

3) zapoczątkowanie produkcji organicznej w zakresie chowu i hodowli; 

4) wsparcie wdrażania programu Natura 2000 zgodnie z artykułem 30 ust. 2 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006); 

5) ochronę zasobów genetycznych. 

 

§ 40. Realizacja pomocy w ramach środka działania wodno-środowiskowe ma 

na celu zrekompensowanie producentom stosowania metod produkcji 

wspomagających ochronę i poprawę stanu środowiska i zachowanie 

bioróżnorodności oraz promocję ekologicznych praktyk produkcyjnych w polskim 

sektorze akwakultury. 

 

§ 41. Realizacja pomocy w ramach środka działania wodno-środowiskowe 

polega na: 

1) rekompensatach dla obiektów chowu i hodowli, w których są wypełniane obowiązki 

wodno - środowiskowe ponad wymagane przez ramy prawne oraz dobrą praktykę 

rybacką; 

2) wsparciu operacji w zakresie eko-zarządzania i audytu; 

3) rekompensatach przez maksymalnie 2 lata dla hodowli przestawiających się na 

organiczną produkcję w akwakulturze; 

4) rekompensatach przez maksymalnie 2 lata od dnia wydania decyzji dotyczącej 

obszarów chronionych według programu Natura 2000, tylko dla obiektów 

akwakultury, które rozwinęły swą działalność przed wydaniem decyzji. 

 
§ 42. O pomoc w ramach środka, o którym mowa w § 39 ust. 1, mogą ubiegać 

się gospodarstwa o powierzchni ewidencyjnej nie mniejszej niż 5 ha lub produkcji nie 

mniejszej niż ……, przy czym środek działania wodno-środowiskowe objmuje obszar 
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całego gospodarstwa lub co najmniej jeden staw, z tym że zasady dobrej praktyki 

obowiązują w całym gospodarstwie stawowym.  

 
§ 43. Podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej to:                                                             

1) posiadanie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego; 

2) posiadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego; 

3) posiadanie certyfikatu ukończenia kursu dotyczącego dobrostanu ryb wydanego 

przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie; 

4) złożenie formularza RRW-22 oraz OŚ-4  za rok poprzedzający składanie wniosku 

o dofinansowanie; 

5) składanie sprawozdań dotyczących wielkości opłat za korzystanie ze środowiska; 

6) prowadzenie wewnętrznej dokumentacji hodowlanej (daty obsad, odłowów, 

zestawienia masy ryb obsadzonych i odłowionych oraz ilości i rodzaju skarmianej 

paszy). 

 

§ 44. Rekompensaty wypłaca się raz na rok i są zróżnicowane w zależności 

od zakresu działań, do których zobowiąże się beneficjent. Wyróżnia się dwa pakiety: 

1) Pakiet 1, w ramach którego należy łącznie spełnić następujące wymagania: 

a) roczny przyrost produkcji poniżej 1500 kg/ha dla stawów karpiowych, natomiast w 

przypadku chowu i hodowli ryb łososiowatych, gdy ilość i rodzaj substancji zawartych 

w wodzie poprodukcyjnej odprowadzanej z obiektów nie przekroczy wartości 

określonych w warunkach wprowadzania ścieków do wód lub nie pogorszy 

istniejącego stanu wód, do których jest wprowadzana; 

b) prowadzenie pełnej dokumentacji toku produkcji (księgi stawowe i księgi 

żywieniowe); 

c) bieżąca konserwacja rowów (do- i odprowadzalników, opasek); 

d) wykaszanie nie mniej niż 1/3 powierzchni koron grobli.  

2) Pakiet 2: 

a) usuwanie roślinności wynurzonej z jednoczesnym pozostawieniem 5 m pasa 

mierzonego od skarpy grobli dla stawów o powierzchni do 10 ha oraz 

pozostawieniem pasa do 15 m dla stawów powyżej 10 ha; 
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b) produkcja dodatkowa cennych rodzimych gatunków ryb (szczupak, sandacz, sum 

europejski, boleń, miętus, lin, karaś pospolity, sieja, sielawa, jaź, orfa, kleń świnka, 

certa, brzana) w ilości co najmniej 1% produkcji; 

c) wapniowanie w ilości co najmniej 0,5 t/ha lub dezynfekcja stawów; 

d) przestrzeganie zasady „stałych nurtów”; 

e) nie mieszanie obsad; 

f) wykonanie i użytkowanie ścieżek edukacyjnych nie krótszych niż 2 tys. m 

zawierających co najmniej 5 przystanków edukacyjnych; 

g) utrzymywanie zróżnicowanych wysp lub odkosów ziemnych grobli (pokrytych 

trawą, roślinnością zielną, krzewami, drzewami) lub zakładanie sztucznych siedlisk; 

h) stosowanie nieagresywnych metod płoszenia zwierząt chronionych bytujących na 

stawach; 

i) dla gospodarstw, których stawy znajdują się na terenach objętych siecią Natura 

2000 lub inną formą ochrony przyrody; 

– posiadanie instrukcji gospodarowania wodą;  

– brak zalewu przez 1 miesiąc stawów odłowionych w okresie od dnia 15 lipca do 

dnia 15 września;  

– utrzymywanie co najmniej 1 stawu napełnionego wodą przez cały rok;  

– stosowanie racjonalnej gospodarki wodą - wtórny obieg wody; 

– utrzymanie lokalnych stad tarlaków. 

 

§ 45. Wyliczenia premii dla kosztów inwestycji, zastosowania standardowych 

rozwiązań, utraty zysku i premii dokonuje się zgodnie z kryteriami, które zostaną 

określone przez Komitet Monitorujący. Kryteria uwzględniają następujące elementy: 

1) promowanie  tradycyjnych metod produkcji ryb w stawach; 

2) wspieranie  udziału w EMAS przy indywidualnym wyliczaniu rekompensaty;  

3) minister właściwy do spraw rybołówstwa określi normy dla akwakultury organicznej 

uwzględniając normy uznane, w tym międzynarodowe; 

4) wsparcie dla programu Natura 2000 jest kwalifikowalne wyłącznie w obrębie 

obszarów wyznaczonych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie, zgodnie z planami 

zarządzania dla tych obszarów. 
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§ 46. W celu uzyskania rekompensaty beneficjent zobowiązuje się do 

przestrzegania przez okres pięciu lat wymogów dotyczących środowiska wodnego 

wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki, o których mowa w § 43. 

 
§ 47. Ochrona, o której mowa w § 39 pkt 5, obejmuje w szczególności ochronę 

zasobów genetycznych ryb ex situ: 

1) zagrożonych gatunków, w tym troci jeziorowej; 

2) linii hodowlanych karpia i pstrąga tęczowego utrzymywanych w ramach programu 

hodowlanego. 

 

§ 48. Pomocy finansowej na realizację środka działania wodno-środowiskowe 

udziela się: 

1) prywatnym i publicznym przedsiębiorstwom; 

2) prywatnym operatorom działającym w sektorze akwakultury. 

 
§ 49. Pomoc pochodzić będzie w 100% ze środków publicznych, w tym 75% z 

Europejskiego Funduszu Rybackiego. 

 

§ 50. Realizacja pomocy w ramach środka na rzecz zdrowia zwierząt ma na 

celu w przypadku chorób zakaźnych ryb, wsparcie zapobiegania, kontroli i 

rekompensat dla hodowców zgodnie z odpowiednimi przepisami dyrektywy Rady 

2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia 

zwierząt, akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym 

chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (Dz. Urz. L 328 z 24.11.2006 r.  

str. 14, z późn. zm). 

 

§ 51. Pomoc w ramach środka na rzecz zdrowia zwierząt obejmuje w 

szczególności: 

1) wprowadzenie środków kontrolnych w przypadku egzotycznych chorób zakaźnych 

zwierząt akwakultury;  

2) realizację zatwierdzonych programów zwalczania nieegzotycznych chorób 

zakaźnych zwierząt akwakultury. 
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§ 52. Instytucja zarządzająca ustanowi, po konsultacjach z organami Inspekcji 

Weterynaryjnej, kwotę środków przeznaczonych na finansowanie działań 

zapobiegającym egzotycznym chorobom zakaźnym zwierząt akwakultury i realizację 

programów kontroli nieegzotycznych chorób zakaźnych zwierząt akwakultury.  

 

§ 53. Środek na rzecz zdrowia zwierząt jest wdrażany wyłącznie po wydaniu 

przez instytucję zarządzającą decyzji. 

 
§ 54. Pomocy na realizację środka na rzecz zdrowia zwierząt udziela się 

prywatnym i publicznym przedsiębiorstwom działającym w sektorze akwakultury. 

 

§ 55. Środki finansowe na wypłatę rekompensat w przypadku chorób zwierząt 

pochodzą w 100% ze środków publicznych, w tym w 75% z Europejskiego Funduszu 

Rybackiego. 

 
§ 56. Pomocy w ramach środka rybołówstwo śródlądowe udziela się 

właścicielowi statku używanego do połowu ryb za zmianę przeznaczenia statku do 

prowadzenia połowów ryb na inne działania poza rybołówstwem śródlądowym, 

nieprzynoszące zysków, na statek:  

1) o polskiej przynależności;  

2) wpisany do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej, jeżeli 

podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru;  

3) w wieku co najmniej 10 lat; 

4) posiadający ważne:  

a) zezwolenie połowowe,  

b) świadectwo pomiarowe wydane na podstawie pomiaru statku rybackiego 

dokonanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej Konwencji o Pomierzaniu 

Pojemności Statków z 1969 r., przyjętej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r., lub 

zgodnie z rozporządzeniem 2930/86/EWG z dnia 22 września 1986 r. określającym 

parametry statków rybackich,  

c) dokumenty uprawniające do żeglugi, jeżeli statek jest obowiązany posiadać te 

dokumenty. 
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§ 57. 1. Wysokość pomocy za zmianę przeznaczenia  statku używanego do 

połowu ryb w wieku od 10 do 15 lat  jest określona w tabeli nr 1:  

 
Klasa statku według pojemności (w GT) euro 

 poniżej 10   
 10 i poniżej 25   
 25 i poniżej 100   
 100 i poniżej 300    
 300 i poniżej 500  
 500 i więcej                                                            
                                             

11 000/GT + 2 000  
5 000/GT + 62 000   
4 200/GT + 82 000  
2 700/GT + 232 000                   
2 200/GT + 382 000  
1 200/GT + 882 000                        

 
2. Do ustalenia wysokości pomocy za zmianę przeznaczenia statku używanego do 

połowu ryb w wieku powyżej 15, a poniżej 30 lat stosuje się stawki określone w ust. 

1, pomniejszone o 1,5 % za każdy rok powyżej 15 lat.  

3. Do ustalenia wysokości pomocy za zmianę przeznaczenia statku używanego do 

połowu ryb w wieku co najmniej 30 lat stosuje się stawki określone w ust. 1, 

pomniejszone o 22,5 %.  

 

§ 58.1. Jeżeli właściciel zmieni przeznaczenie statku przed upływem 5 lat od 

dnia udzielenia mu pomocy finansowej na modernizację, wysokość pomocy, o której 

mowa w § 57, zmniejsza się:  

1) w pierwszym roku - o 30 %,  

2) w drugim roku - o 24 %,  

3) w trzecim roku - o 18 %,  

4) w czwartym roku - o 12 %,  

5) w piątym roku - o 6 %  

- środków wypłaconych w ramach pomocy na modernizację statku rybackiego.  

2. Wysokość pomocy, o której mowa w § 57, zmniejsza się o wysokość pomocy 

finansowej za czasowe zawieszenie działalności połowowej przyznanej w roku 

poprzedzającym faktyczną zmianę przeznaczenia statku rybackiego.  

 

§ 59. Jeżeli w okresie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na zmianę 

przeznaczenia statku rybackiego do dnia, w którym miała nastąpić faktyczna zmiana 

przeznaczenia statku rybackiego, statek ten został utracony, wysokość pomocy 

finansowej zmniejsza się o wysokość odszkodowania wypłaconego z tytułu 

ubezpieczenia tego statku rybackiego.  
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§ 60. Pomocy na realizację zmiany przeznaczenia statków używanych do 

połowu ryb udziela się rybakom. 

 

§ 61. Pomocy za tymczasowe zaprzestanie działalności w zakresie 

rybołówstwa śródlądowego udziela się rybakom i właścicielom statków używanych do 

połowu ryb prowadzącym działalność wyłącznie na wodach śródlądowych w 

przypadku, gdy we wspólnotowym akcie prawnym przewidziano środki na rzecz 

odbudowy gatunków w wodach śródlądowych. 

 

§ 62. Pomoc, o której mowa w § 61, jest ograniczona do maksymalnego 

całkowitego okresu dwunastu miesięcy przez cały okres programowania dla 

danego statku używanego do połowu ryb. 

 
§ 63.1. W celu uzyskania opinii, o których mowa w § 6 ust. 2, § 7 ust. 1 oraz § 

22 ust. 2 beneficjent składa wniosek do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w 

Olsztynie, a w przypadku § 22 ust. 2 lub do Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.  

2. Beneficjent bierze udział w postępowaniu dotyczącym wydania opinii.  

3. W celu wydania opinii dyrektor Instytutu, z własnej inicjatywy albo na wniosek 

beneficjenta może:  

1) przeprowadzić oględziny;  

2) zwrócić się do beneficjenta o udzielenie dodatkowych informacji lub dostarczenie 

dodatkowych dokumentów niezbędnych do dokonania oceny operacji.  

4. W przypadku nieudzielenia dodatkowych informacji albo niedostarczenia przez 

beneficjenta dodatkowych dokumentów w wyznaczonym terminie opinię sporządza 

się na podstawie wniosku oraz dołączonej do niego dokumentacji.  

 

§ 64.1. Opinię, o której mowa w § 6 ust. 2, § 7 ust. 1 oraz § 22 ust. 2 

sporządza się w formie pisemnej, na podstawie informacji i dokumentów 

dostarczonych przez beneficjenta oraz wyniku przeprowadzonych oględzin.  

2. Opinia zawiera:  

1) nazwę instytutu, którego dyrektor wydał opinię;  

2) imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania albo nazwę i adres siedziby 

beneficjenta;  
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3) sentencję opinii;  

4) uzasadnienie;  

5) datę sporządzenia opinii;  

6) numer identyfikujący operację poddaną ocenie.  

 

§ 65.1. W uzasadnieniu, o którym mowa w § 64 ust. 2 pkt 4, podaje się 

zidentyfikowane zagadnienia dotyczące przedmiotu opinii, ich charakterystykę, 

zastosowaną metodę oceny oraz szczegółowe przyczyny wydania opinii, ze 

wskazaniem badań lub opracowań naukowych, które mogą potwierdzać lub 

potwierdzają rozstrzygnięcie dokonane przez dyrektora instytutu wydającego opinię.  

2. W przypadku wydania opinii negatywnej dyrektor instytutu może wskazać 

okoliczności, które przy rozpatrzeniu nowego wniosku inwestora mogą zmienić wynik 

dokonanego ustalenia.  

 

§ 66. Termin sporządzenia opinii, możliwość jego przedłużenia oraz wysokość 

opłaty na pokrycie kosztów sporządzenia opinii określa umowa zawarta z  

beneficjentem. 

§ 67. Pomoc finansową przyznaje się na wniosek o dofinansowanie. 

§ 68. Udzielenie pomocy następuje na podstawie umowy o dofinansowanie  

zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, sporządzonej według 

wzoru zamieszczonego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa oraz na stronach internetowych administrowanych przez tą Agencję. 

 
§ 69.1. Wniosek o płatność składa się do Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z umową o dofinansowanie operacji, po uprzednim:  

1) zrealizowaniu operacji lub części operacji w ramach środków, o których mowa w § 

3, 15, 29 i 39; 

2) faktycznym trwałym wycofaniu jednostek do prowadzenia połowów ryb oraz 

wykreśleniu z rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej lub z 

rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb na podstawie ustawy z dnia 

18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym; 
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2. Wypłaty pomocy finansowej za tymczasowe zaprzestanie działalności w zakresie 

rybołówstwa śródlądowego, o której mowa w § 61, dokonuje się po zawarciu umowy 

o dofinansowanie, w sposób i na warunkach w niej określonych.  

3. Wniosek o płatność, o której mowa w  § 50 składa się do Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa po wydaniu decyzji instytucji zarządzającej o uruchomieniu 

pomocy w ramach danego środka. 

 
§ 70. Do wniosku o płatność dołącza się:  

1) dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowalnych lub  

2) w przypadku pomocy finansowej:  

a) na zmianę przeznaczenia statku rybackiego, o której mowa w § 56:  

- kopię decyzji o wykreśleniu statku rybackiego z rejestru statków,  

- dokumenty potwierdzające zmianę przeznaczenia statku rybackiego na inne cele 

niż wykonywanie rybołówstwa śródlądowego, nieprzynoszące zysków,  

b) na modernizację statku rybackiego, o której mowa w § 15 - dokumenty 

potwierdzające spełnienie przez zmodernizowany statek rybacki wymagań 

technicznych wynikających z umów międzynarodowych albo wymagań technicznych 

polskiej instytucji klasyfikacyjnej. 

 

§ 71. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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UZASADNIENIE 

 

Niniejsze rozporządzenie jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 19 

ustawy z dnia………..2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr….., poz. ….). 

 

Rozporządzenie określa warunki i tryb przyznawania, wypłatę oraz zwracanie 

pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 2. „Akwakultura, rybołówstwo 

śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury” objętej 

Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

 

Unia Europejska przewiduje dla swoich członków pomoc finansową. 

W sektorze rybołówstwa pomoc udzielana jest  z Europejskiego Funduszu 

Rybackiego (EFR). 

 

Zagadnienia regulowane niniejszym rozporządzeniem uszczegóławiają 

postanowienia rozporządzeń Unii Europejskiej w zakresie udzielania pomocy 

finansowej z Europejskiego Funduszu Rybackiego, tj. rozporządzenia Rady (WE) nr 

1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego 

oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 

1198/2006. 

 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

Rozporządzenie nie podlega obowiązkowi notyfikacji, ponieważ nie zawiera 

norm krajowych, przepisów technicznych ani przepisów dotyczących usług, w 

rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. 

U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 
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Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), projekt rozporządzenia 

zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1.  Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie 
 

Rozporządzenie obejmuje pomocą finansową beneficjentów o których jest 

mowa w osi priorytetowej 2. „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i 

obrót produktami rybołówstwa i akwakultury” objętej Programem Operacyjnym 

"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013". W szczególności będą nimi: prywatni lub publiczni operatorzy i 

przedsiębiorstwa, organizacje lub stowarzyszenia producentów, operatorzy prywatni 

działający w sektorze akwakultury, prywatne i publiczne przedsiębiorstwa działające 

w sektorze akwakultury, prywatni lub publiczni operatorzy rybołówstwa 

śródlądowego, rybacy, ciała publiczne lub półpubliczne. 

 

2.  Wpływ projektowanego rozporządzenia na dochody i wydatki budżetu 
państwa i jednostek samorządu terytorialnego 

 

 Udzielenie pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 2 Akwakultura, 

rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury 

Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" będzie wiązało się z wydatkami z 

budżetu państwa. Łączna suma środków z budżetu państwa potrzebna na 

zapewnienie współfinansowania osi 2 Programu Operacyjnego wynosi 48,9 mln 

euro. 

 
3.  Wpływ projektowanego rozporządzenia na rynek pracy 

 

Operacje polegające na współfinansowaniu inwestycji we flotę prowadzącą 

połowy na jeziorach i w rzekach pozwolą na rozwój przedsiębiorstw rybackich, a 

przez to na zwiększenie liczby miejsc pracy w sektorze rybołówstwa. Realizacja 

operacji w zakresie inwestycji w miejscach wyładunku i przystaniach pozwoli na 

utworzenie nowych miejsc pracy w zawodach okołorybackich. Ponadto duży wpływ 

na rozwój rynku pracy w sektorze rybołówstwa będą miały działania w zakresie 
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przetwórstwa i obrotu produktami rybnymi oraz działania związane z rybactwem 

śródlądowym. 

 

4. Wpływ projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 

 Rozporządzenie będzie miało wpływ na konkurencyjność gospodarki. 

Wprowadzone rozwiązania powinny w najbliższym czasie istotnie wpłynąć na rozwój 

gospodarczy sektora.  

Strategia Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013, opiera się na zasadzie 

zrównoważonego rozwoju polskiego sektora rybackiego. W związku z powyższym 

ogólnym celem Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” jest stworzenie konkurencyjnego, 

nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego poprzez zrównoważoną 

eksploatację zasobów.  

Dla osiągnięcia ww. wizji Program Operacyjny realizuje cztery cele ogólne: 

Cel 1. „Poprawa konkurencyjności i zrównoważenia podstawowego sektora 

rybackiego”, 

Cel 2. „Zwiększenie i rozwój potencjału rynkowego sektora rybackiego”,  

Cel 3. „Propagowanie zrównoważonego rozwoju oraz poprawa jakości życia i stanu 

środowiska na obszarach rybackich”, 

Cel 4. „Wdrożenie skutecznego sposobu zarządzania i kontroli PO oraz poprawa 

ogólnego potencjału administracyjnego do wdrażania WPR”. 

Oś priorytetowa 2. „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i 

obrót produktami rybołówstwa i akwakultury” realizuje: 

1) cel 1 poprzez zapewnienie zrównoważonego rozwoju w chowie i hodowli ryb, 

rybołówstwie śródlądowym oraz inwestycje w miejsca wyładunku i przystanie; 

2) cel 2 poprzez wsparcie dla ulepszenia i modernizacji przemysłu przetwórczego 

oraz zapewnienie obrotu produktami rybnymi. 

 

Realizacja celów osi priorytetowej 2 przyczyni się do właściwego rozwoju 

miejsc wyładunku i przystani. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji rynku rybnego 

zostaną stworzone warunki do obrotu produktami rybołówstwa przy jednoczesnej 

poprawie jakości i konkurencyjności przetwarzanych i wprowadzanych do obrotu 
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produktów rybnych. Wzrośnie znaczenie rybołówstwa śródlądowego i akwakultury, 

gdyż uruchomienie odpowiednich środków finansowych umożliwi wprowadzenie 

nowoczesnych technologii chowu i hodowli. 

Zamierzeniem osi priorytetowej 2 jest również, m.in. poprawa warunków bhp 

poprzez inwestycje we flotę prowadzącą połowy na jeziorach i w rzekach, a także 

jakości produktów rybnych oraz zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na 

środowisko, co korzystnie wpłynie na zdrowie człowieka. 
 

5.  Wpływ projektowanego rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 

 

Realizacja celów osi priorytetowej 2 przyczyni się do wzrostu znaczenia 

rybactwa śródlądowego, rozmieszczonego na terytorium całego państwa, a w 

szczególności w jego części północnej. 

 

6.  Konsultacje społeczne 
 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji społecznych do: 

1. Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb Sp. z o.o.,  

2. Krajowej Izby Producentów Ryb w Ustce,  

3. Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni,  

4. Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo Sp. z o.o.,  

5. PPiUR  „Szkuner” we Władysławowie,  

6. Stowarzyszenia Armatorów Rybackich w Kołobrzegu,  

7. Zrzeszenia Rybaków Morskich-Organizacja Producentów w Gdyni,  

8. Związku Rybaków Polskich w Ustce,  

9. Stowarzyszenia Armatorów Łodziowych,  

10. Stowarzyszenia Rybaków Zalewu Wiślanego  

11. Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb, 

12. Zrzeszenia Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie  

13. Stowarzyszenia Rybak w Tolkmicku,  

14. Aukcji Rybnej Ustka sp. z.o.o,  

15. Północnoatlantyckiej Organizacja Producentów,  

16. Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Rybackich w Toruniu,  
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17. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dzierżawców i Administratorów Nieruchomości 

Rybackich Skarbu Państwa w Toruniu,  

18. Zrzeszenia Producentów Ryb w Katowicach,  

19. Związku Producentów Ryb w Poznaniu,  

20. Polskiego Towarzystwa Rybackie w Poznaniu,  

21. Stowarzyszenia Rybactwa Dolnej i Środkowej Wisły w Toruniu,  

22. Dalekomorskiej Kompanii Połowowej Dalmor Sp. z o.o.,  

23. Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych,  

24. Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”,  

25. Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków,  

26. Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich w Kwidzynie,  

27. Akademii Morskiej w Szczecinie,  

28. Akademii Morskiej w Gdyni,  

29. Akademii Rolniczej w Szczecinie,  

30. Organizacji Pracodawców – Producentów Ryb Śródlądowych,  

31. Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Główny,  

32. Instytutu Rybactwa Śródlądowego,  

33. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni,  

34. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, 

35. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, 

36. Urzędu Morskiego w Gdyni,  

37. Urzędu Morskiego w Szczecinie,  

38. Urzędu Morskiego w Słupsku,  

43. Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

03/14rch 
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PROJEKT 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) 

z dnia ………………    

 
w sprawie warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy 

finansowej w ramach osi priorytetowej 3  „Środki służące wspólnemu 
interesowi” zawartej w Programe Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" 
 

 
 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia ………………… o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rybackiego (Dz. U. Nr…., poz. …..) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryby przyznawania, 

wypłaty lub zwracania pomocy w ramach osi priorytetowej 3 „Środki służące 

wspólnemu interesowi”, zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", zwanym dalej 

„programem operacyjnym”, w ramach następujących środków: 

1) działania wspólne; 

2) ochrona i rozwój fauny i flory wodnej; 

3) inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach; 

4) rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne; 

5) projekty pilotażowe; 

6) modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) rybactwo - dziedzina, w skład której wchodzą: 

a)  rybactwo morskie - ochrona, chów, hodowla i połowy ryb i innych 

organizmów wodnych w wodach morza terytorialnego i morskich wodach 

wewnętrznych oraz w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, 



b) rybactwo śródlądowe - ochrona, chów, hodowla oraz połowy ryb 

i innych organizmów wodnych w powierzchniowych wodach śródlądowych,  

w wodach znajdujących się w urządzeniach wodnych oraz w obiektach 

przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb; 

2)   podmiot publiczny - państwowe lub samorządowe osoby prawne oraz 

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, do zakresu 

działania których należy wykonywanie zadań publicznych, dysponujące 

środkami publicznymi i realizujące cele służące ogólnie pojętemu interesowi 

społecznemu, gospodarczemu i ekonomicznemu; 

3) podmiot półpubliczny - osoba prawna z udziałem Skarbu Państwa lub jednostka 

samorządu terytorialnego realizująca zadania publiczne we własnym imieniu i 

na własną odpowiedzialność albo osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej realizująca zadania zlecone 

lub powierzone przez podmioty publiczne; 

4) port rybacki -  port morski lub część portu morskiego zapewniająca obsługę 

statków rybackich; 

5) przystań rybacka – przystań lub część przystani zapewniająca obsługę statków 

rybackich;  

 6)  statek rybacki – statek  o polskiej przynależności: 

  a) wpisany do stałego rejestru okrętowego, jeżeli podlega obowiązkowi wpisu  

do rejestru okrętowego, 

   b) wpisany do rejestru statków rybackich przez okres co najmniej 5 ostatnich lat;   

do okresu tego zalicza się okres wpisu do ewidencji statków rybackich przed 

wprowadzeniem rejestru statków rybackich, 

   c) w wieku co najmniej 10 lat, 

    d) posiadający ważne: 

    -  licencję połowową i specjalne zezwolenie połowowe, 

      - świadectwo pomiarowe wydane na podstawie pomiaru statku rybackiego 

dokonanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej konwencji 

o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r., przyjętej w Londynie dnia 23 

czerwca 1969 r., lub zgodnie z rozporządzeniem 2930/86/EWG z dnia 22 

września 1986 r. określającym parametry statków rybackich (Dz. Urz. WE L 

274 z 25.09.1986, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 4, t. 1, str. 214, z późn. zm.), 
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- dokumenty uprawniające do żeglugi, jeżeli statek jest obowiązany posiadać 

te dokumenty, 

 e) przy użyciu którego wykonywano rybołówstwo morskie co najmniej przez 75 

dni, w każdym z 2 okresów 12-miesięcznych poprzedzających dzień złożenia 

wniosku o dofinansowanie, albo przy użyciu którego w każdym z 2 okresów 

12-miesięcznych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 

wykonywano rybołówstwo morskie co najmniej przez 80 % dni, podczas 

których można było wykonywać rybołówstwo morskie zgodnie z przepisami 

o rybołówstwie lub przepisami o żegludze morskiej albo śródlądowej; 

7) miejsce wyładunku – miejsce służące do wyładunku ryb lub zapewniające 

obsługę statków rybackich inne niż obiekty określone w § 2 pkt 4 i 5; 

8) projekt pilotażowy - projekt wykonywany na rzecz rozwoju rybactwa, w 

warunkach zbliżonych do faktycznych warunków w danej gałęzi gospodarki, 

technicznej niezawodności, mający na względzie osiągnięcie oraz 

upowszechnienie wiedzy technicznej lub finansowej na temat testowanej 

technologii. 

 

§ 3. 1. Pomocy na realizację operacji w zakresie działań wspólnych udziela się 

na: 

1) tworzenie nowych organizacji producentów zgodnie z rozporządzeniem Rady 

(WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia  1999 r.  w sprawie wspólnej organizacji 

rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, 

str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198), 

zwanym dalej „rozporządzeniem nr 104/2000”;  

2) restrukturyzację istniejących organizacji producentów uznanych na mocy  

rozporządzenia nr 104/2000;  

3) realizację programów na rzecz poprawy jakości produktów rybnych; 

4)  poprawę jakości i bezpieczeństwa produktów rybnych; 

5) opracowanie i wdrożenie systemów identyfikowalności oraz ustalania 

pochodzenia produktów rybnych;  

6)  organizację kampanii informacyjnych na rzecz realizacji środków, o których 

mowa w pkt 1-5; 
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7)  propagowanie współpracy pomiędzy naukowcami i organizacjami sektora 

rybactwa, w tym: 

a) organizację szkoleń, seminariów, programów wymiany praktyk              

i konferencji dotyczących w szczególności obszarów związanych z higieną, 

kontrolą jakości, możliwością śledzenia pochodzenia produktów rybnych, 

b)  opracowanie programów szkoleń, pomoc ekspercką, obejmującą podział 

kwot połowowych, segmentację floty, przetwórstwo ryb; 

 8)  realizację celów określonych dla rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę, 

o których mowa w art. 26 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 

z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. 

Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 

nr 1198/2006”; 

9)  rozwój, restrukturyzację lub poprawę terenów hodowli w ramach akwakultury; 

    10) realizację inwestycji w zakresie produkcji, przetwórstwa lub handlu   

dotyczących: 

a)  sprzętu i infrastruktury, 

b) unieszkodliwienia odpadów; 

11)  poprawę zarządzania i kontroli warunków dostępu do obszarów połowowych, 

w tym: 

a)  opracowanie i wdrożenie lokalnych planów zarządzania, 

b) badania naukowe służące poprawie zarządzania i kontroli warunków 

dostępu do obszarów połowowych, 

12)  promocję selektywnych metod i sprzętu połowowego służącego ograniczeniu 

przyłowów;  

     13)  usuwanie z dna morskiego utraconego sprzętu połowowego; 

     14)   podnoszenie kwalifikacji zawodowych rybaków, w tym rozwój  nowych metod 

             i narzędzi szkoleniowych; 

     15)   propagowanie oraz poprawę higieny, warunków i bezpieczeństwa pracy; 

  16)   przeprowadzanie audytów energetycznych dla grup statków;  

  17)   sporządzanie ekspertyz dotyczących planów restrukturyzacji i modernizacji 

floty o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 744/2008 z dnia 24 

lipca 2008 r. ustanawiające tymczasowe szczególne działanie mające 

na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej 
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dotkniętych kryzysem gospodarczym (Dz. Urz. UE L 202 z 31.07.2008, str. 

1), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 744/2008”  

18)    opracowanie i wdrożenie kodeksów dobrej praktyki rybackiej; 
 
19) prowadzenie badań naukowych nad nowym sprzętem służącym 

wykonywaniu rybołówstwa dla rybaków; 

20) przeprowadzanie studiów wykonalności związanych z propagowaniem 

 w sektorze rybactwa partnerstw z państwami trzecimi.          

2. Pomocy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, udziela się organizacjom 

producentów rybnych  wpisanym do rejestru  organizacji uznanych, którym udzielono 

specjalnego uznania na podstawie art. 12 rozporządzenia nr 104/2000.  

3. Pomocy, o której mowa w § 3 pkt 1 - 3, udziela się zgodnie 

z art. 37 (zdanie ostatnie) rozporządzenia nr 1198/2006, zmniejszając jej wysokość 

w kolejnych latach odpowiednio o 60%, 40% oraz 20% kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

4. Pomocy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 – 20, udziela się 

w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych operacji.   

 

     § 4. 1. Pomocy  na realizację projektu w zakresie działań wspólnych udziela 

się: 

1) organizacjom producentów uznanym na mocy rozporządzenia nr 104/2000, 

2) stowarzyszeniom skupiającym armatorów lub podmiotom uprawnionym 

do rybactwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 

śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66 poz. 750, z późn. zm.2)),  

3) przedsiębiorcom sektora rybackiego, 

4) właścicielom lub armatorom statków rybackich,  

5) podmiotom zajmującym się obrotem i przetwórstwem produktów rybnych, 

6) jednostkom badawczo – rozwojowym; 

7) placówkom Polskiej Akademii Nauk; 

8) innym podmiotom publicznym lub półpublicznym, o których mowa w § 2 

pkt 2 i 3 

-  z uwzględnieniem kolejności złożenia wniosków - do wyczerpania środków  

finansowych przewidzianych na udzielenie tego rodzaju pomocy. 

2. Pomoc, o której mowa w:  
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1)  § 3 ust. 1 nie obejmuje kosztów związanych z połowami zwiadowczymi; 

2)  § 3 ust. 1 pkt 3 jest udzielana  organizacjom producentów rybnych  wpisanych 

do rejestru  organizacji uznanych, którym udzielono specjalnego uznania na 

podstawie art. 12 rozporządzenia nr 104/2000; 

3) § 3 ust. 1 pkt 14 może obejmować dużą infrastrukturę wykorzystywaną 

w procesie uczenia się, taką jak budynki, sprzęt pływający lub gospodarstwa 

rybne, w kwocie nie przekraczającej 10% wszystkich kwalifikowanych wydatków  

na daną operację. 

§ 5. Pomocy finansowej na realizację operacji w zakresie ochrony i rozwoju   

fauny i flory wodnej udziela się na: 

 1) budowę albo odbudowę, przebudowę lub montaż urządzenia lub zespołu 

urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb dwuśrodowiskowych; 

 2) adaptację, remont, wymianę, naprawę lub techniczne wyposażenie urządzenia 

lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb dwuśrodowiskowych, 

dokonane w celu poprawy efektywności ich działania lub poprawy 

bezpieczeństwa wędrówki tych ryb; 

3)   budowę sztucznej rafy w polskich obszarach morskich, w tym w szczególności: 

   a)  zakup lub budowę części składowych rafy, 

   b)  czyszczenie statków, które mają być zatopione jako część sztucznej rafy, 

   c)  transport, 

   d)  montaż, ustalanie położenia oraz zatapianie sztucznej rafy,  

e) urządzenia sygnalizujące i ochronne, w tym dla morskich obszarów  

chronionych; 

4)  rekultywację wód śródlądowych, w tym renaturyzację i utrzymanie siedlisk, tarlisk 

     i tras migracyjnych gatunków wędrownych w szczególności poprzez: 

       a) rozbiórkę jazów i usuwanie innych barier dla migracji ryb z koryta rzeki, 

   b) usuwanie betonowych lub kamiennych umocnień brzegowych, 

   c) zmniejszenie kąta nachylenia stromych brzegów, 

   d) tworzenie lub wspomaganie naturalnego powstawania meandrów, 

   e) przyłączanie odciętych starorzeczy, 

  f) ustawianie naturalnych struktur  - podwodne deflektory, pnie i karpiny  drzew 

przy brzegu, 

   g) przesuwanie wałów przeciwpowodziowych, 
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   h) blokowanie odpływów z rowów melioracyjnych – odtwarzanie mokradeł; 

5) badania naukowe poprzedzające realizację operacji, o których mowa 

 w § 5 pkt 1 – 4; 

6)  opracowanie i wdrożenie systemów monitoringu służącego śledzeniu migracji ryb; 

7)  bezpośrednie zarybianie, z zastrzeżeniem § 10 pkt 3, w tym: 

  a) koszty nabycia organizmów wodnych lub koszty ich produkcji, jeżeli są 

hodowane  w stacjach wylęgowych będących własnością jednostki 

odpowiedzialnej za zarybianie, 

b) koszt transportu organizmów wodnych  do miejsca, w którym zostaną 

wypuszczone; 

8)  ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego w ramach sieci obszarów 

Natura 2000, w przypadkach gdy wiąże się to z działalnością połowową, poprzez: 

a) finansowanie kosztów dostosowania działalności rybackiej do wymogów 

ochrony obszaru Natura 2000, na zasadach określonych w ustawie z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880, 

z późn. zm.3)), w tym sporządzanie i zmianę operatów rybackich w celu 

dostosowania prowadzonej gospodarki rybackiej  do wymogów ochrony 

obszaru Natura 2000, 

b)  opracowanie planów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów  

Natura 2000, 

       c)  wdrażanie działań określonych w planach, o których mowa w lit.b  

związanych z utrzymaniem siedlisk ryb użytkowanych rybacko, 

       d) opracowanie i wdrażanie planów zarządzania dla gatunków ryb  

użytkowanych rybacko, 

       e) badania naukowe w zakresie monitorowania i obserwacji gatunków  

i siedlisk  ryb usytuowanych na obszarze Natura 2000, 

    f)  opracowanie i wdrożenie systemów wczesnego ostrzegania. 

§ 6. Urządzenie lub zespół urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb 

następujących gatunków: 

 1) aloza (Alosa alosa), 

 2) certa (Vimba vimba), 

 3) jesiotr (Acipenser sp.), 

 4) łosoś atlantycki (Salmo salar), 
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 5) parposz (Alosa falax), 

 6) sieja wędrowna (Coregonus lavaretus), 

 7) troć wędrowna (Salmo trutta m. trutta), 

 8) węgorz europejski (Anguilla anguilla) 

- zwanych dalej „rybami dwuśrodowiskowymi”, o których mowa w § 5 pkt 1 i 2, 

służących poprawie efektywności i bezpieczeństwa wędrówki tych ryb, jeżeli ich 

usytuowanie, konstrukcja, wyposażenie i sposób działania oraz ilość i jakość wody je 

zasilającej zapewniają łatwe przejście tych ryb przez to urządzenie lub zespół 

urządzeń, a także nie narażają tych ryb na zranienia, okaleczenia lub inne zbędne 

cierpienia i stres w czasie ich przejścia przez to urządzenie lub zespół urządzeń oraz 

uniemożliwiają dokonanie połowu tych ryb przez osoby do tego nieuprawnione.  

 

§ 7. Rafa, o której mowa w § 5 pkt 3, zapewnia ochronę stadiów młodocianych 

zasobów ryb z gatunków występujących w Morzu Bałtyckim, jeżeli jej usytuowanie, 

konstrukcja, wyposażenie i sposób działania oraz ilość i jakość wody ją pokrywającej 

umożliwiają prawidłowy rozwój stadiów młodocianych ryb. 

 

  § 8. Pomocy finansowej na realizację operacji w zakresie ochrony i rozwoju 

fauny i flory wodnej, o którym mowa w § 5:  

 1) pkt 1 i 2, udziela się: 

 a)    inwestorowi, który jest posiadaczem urządzenia wodnego lub jego części  

uniemożliwiających albo wpływających niekorzystnie na efektywność lub 

bezpieczeństwo wędrówki ryb dwuśrodowiskowych w publicznych 

śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, 

 b)    województwu - jeżeli operacja będzie realizowana w ramach określonego 

zadania i dotyczy nieznajdujących się w posiadaniu województwa 

urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb 

dwuśrodowiskowych, 

 c)  gminie – jeżeli operacja będzie realizowana w ramach określonego zadania  

i dotyczy nieznajdujących się w posiadaniu gminy urządzenia lub zespołu 

urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb dwuśrodowiskowych; 

2) pkt 3 i 5 udziela się jednostkom badawczo-rozwojowym, placówkom Polskiej 

Akademii Nauk, szkołom wyższym oraz wyższym szkołom zawodowym, 

organizacjom producentów rybnych zrzeszających armatorów rybackich albo 
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organizacjom międzybranżowym, o których mowa w przepisach o organizacji 

rynku rybnego; 

3)   pkt 4, 6 i 8 udziela się podmiotom uprawnionym do chowu, hodowli lub połowu 

ryb na zasadach określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym szkołom 

wyższym i wyższym szkołom zawodowym, placówkom Polskiej Akademii Nauk, 

jednostkom badawczo rozwojowym, organom administracji publicznej, 

organizacjom pożytku publicznego, organizacjom pozarządowym; 

4) pkt 7 udziela się ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, który może 

powierzyć, w drodze porozumienia, wykonanie części lub całości zadania 

zarybiania jednostce badawczo-rozwojowej lub instytutowi naukowemu szkoły 

wyższej, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie 

prac rozwojowych. 

§ 9.  Pomocy finansowej na realizację operacji w zakresie ochrony i rozwoju 

fauny i flory wodnej udziela się, jeżeli: 

 1) ma na celu wspólny interes użytkowników wód; 

 2) przewiduje przeprowadzenie naukowego monitoringu stanu zasobów 

organizmów wodnych w wodach związanych z realizacją operacji oraz publikację 

jego wyników wraz z wnioskami, po przystąpieniu do użytkowania urządzenia lub 

zespołu urządzeń, o których mowa w § 5 pkt 1 i 2, albo sztucznej rafy, o której 

mowa w § 5 pkt 3; 

 3) zapewni ochronę stadiów młodocianych zasobów ryb z gatunków występujących 

w Morzu Bałtyckim albo 

 4) umożliwi efektywną i bezpieczną wędrówkę ryb dwuśrodowiskowych, 

a konieczność podjęcia działań w zakresie ochrony i rozwoju zasobów wodnych, 

została przewidziana w wojewódzkim programie ochrony i rozwoju zasobów 

wodnych, który zawiera w szczególności wskazanie: 

a) śródlądowych wód powierzchniowych, w których wędrówka ryb 

dwuśrodowiskowych jest uniemożliwiona albo jej efektywność lub 

bezpieczeństwo wymaga poprawy, 

b) miejsc, w których ze względu na wartości środowiska przyrodniczego  

i potrzebę racjonalnego korzystania z zasobów przyrody, celowa jest budowa, 

odbudowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja, remont, wymiana, naprawa 
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lub dodatkowe wyposażenie w urządzenia lub zespoły urządzeń 

umożliwiających wędrówkę ryb dwuśrodowiskowych, 

c) gatunków, rodzajów i optymalnych ilości materiału zarybieniowego ryb 

dwuśrodowiskowych, jeżeli konieczność ich wprowadzenia do wskazanych 

wód wynika z potrzeby ochrony ich zasobów, 

d) priorytetów w zakresie umożliwienia albo poprawy efektywności lub 

bezpieczeństwa wędrówki ryb dwuśrodowiskowych na terenie województwa. 

 

   § 10. Pomocy, o której mowa w § 5, nie udziela się na: 

1) budowę albo odbudowę, przebudowę lub montaż urządzenia lub zespołu 

urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb dwuśrodowiskowych przez 

przeszkody wybudowane po wejściu w życie rozporządzenia; 

2) budowę urządzeń powodujących koncentrację ryb; 

3) bezpośrednie zarybianie, o ile nie zostało przewidziane wyraźnie jako środek 

służący ochronie we wspólnotowym akcie prawnym; 

4) rekompensaty za utracone prawa lub zarobki. 

§ 11. 1. Wspólny interes użytkowników wód, o którym mowa w § 9 pkt 1, 

stwierdza minister właściwy do spraw rybołówstwa po zasięgnięciu opinii wydanej 

na wniosek inwestora przez Zespół do spraw Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów 

Wód, o którym mowa w zarządzeniu nr 15 Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 19 

października 2007 r.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

 1) wskazanie wód i miejsca, w których inwestor planuje umożliwić lub poprawić 

efektywność i bezpieczeństwo wędrówki ryb dwuśrodowiskowych, albo miejsca, 

w którym inwestor planuje wybudować sztuczną rafę, o której mowa w § 5 pkt 3; 

 2) szczegółowy opis planowanego sposobu: 

a) umożliwienia wędrówki ryb dwuśrodowiskowych lub poprawy jej efektywności 

i bezpieczeństwa, w tym określenie rodzaju urządzenia lub zespołu urządzeń, 

o których mowa w § 5 pkt 1 i 2, wraz ze szkicami proponowanych urządzeń 

oraz zdjęciami miejsca, w którym jest planowana realizacja projektu, albo 

b) ochrony zasobów ryb z gatunków występujących w Morzu Bałtyckim i rozwoju 

ich stadiów młodocianych, w tym określenie typu sztucznej rafy, o której mowa 

w § 5 pkt 3, wraz z jej szkicami; 
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 3) informację o zakresie planowanych prac i powierzchni gruntów niezbędnych 

i dostępnych do realizacji projektu, a także o dostępnej ilości i jakości wody 

służącej do zasilania urządzenia lub zespołu urządzeń, o których mowa w § 5 pkt 

1 i 2; 

 4) specyfikację przewidywanych kosztów wykonania projektu i przeprowadzenia 

monitoringu naukowego stanu zasobów ryb; 

 5) uzasadnienie przyczyn, z powodu których inwestor uważa, że realizacja 

planowanego projektu umożliwi lub poprawi efektywność i bezpieczeństwo 

wędrówki ryb dwuśrodowiskowych we wskazanych wodach albo przyczyni się 

do ochrony zasobów ryb z gatunków występujących w Morzu Bałtyckim i rozwoju 

ich stadiów młodocianych. 

3. Wspólny interes użytkowników wód stwierdza się na podstawie wyniku oceny 

potencjalnych i faktycznych możliwości ochrony i rozwoju zasobów ryb oraz stosunku 

rachunku kosztów projektu do przewidywanych korzyści dla środowiska wodnego 

i rozwoju rybactwa, jeżeli pomoc finansowa byłaby przyznana w okresie 

programowania, w wysokości proponowanej przez inwestora. 

4. Oceny, o której mowa w ust. 3, dokonuje się odpowiednio dla danego rodzaju 

operacji, z uwzględnieniem informacji: 

 1) zawartych w katastrze wodnym, planach zarybiania polskich obszarów morskich 

oraz planach, programach, politykach i strategiach w dziedzinie rybactwa 

śródlądowego albo rybołówstwa morskiego, sporządzonych przez organy 

administracji publicznej na podstawie odrębnych przepisów; 

 2) o priorytetach w zakresie umożliwienia, poprawy efektywności lub 

bezpieczeństwa wędrówki ryb dwuśrodowiskowych na terenie województwa; 

 3) o założeniach gospodarki rybackiej w publicznych śródlądowych wodach 

powierzchniowych płynących, określonych w operatach rybackich, podanej przez 

dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej; 

 4) o stosowanych dostępnych technikach i znanych najlepszych technikach 

w zakresie ochrony i rozwoju zasobów wodnych. 

5. W przypadku stwierdzenia, że operacja nie ma na celu wspólnego interesu 

użytkowników wód, minister właściwy do spraw rybołówstwa może wskazać 

okoliczności, które przy rozpatrzeniu nowego wniosku inwestora mogą zmienić wynik 

dokonanego ustalenia. 
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§ 12. Naukowy monitoring stanu zasobów ryb obejmuje badania dotyczące: 

 1) efektywności i bezpieczeństwa wędrówki ryb dwuśrodowiskowych w miejscu, 

 w którym była realizowana operacja, występowania ryb dwuśrodowiskowych 

 w śródlądowych wodach powierzchniowych oraz wpływu zrealizowanej operacjii 

na zmianę stanu ich zasobów w wodach, których dotyczy operacja; 

 2) stanu zasobów ryb z gatunków występujących w Morzu Bałtyckim i rozwoju ich 

stadiów młodocianych w ekosystemie sztucznej rafy, o której mowa w § 5 pkt 3. 

§ 13. 1. Pomoc, o której mowa w § 5, przysługuje, jeżeli wartość netto danej 

operacji jest wyższa od 10.000 zł. 

2. Pomocy udziela się inwestorowi w wysokości 100 % kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

3. Pomoc przyznawana jest do wyczerpania środków finansowych 

 w części przewidzianej dla projektów dotyczących operacji: 

 1) o których mowa w § 5 pkt 1 i 2, o wartości netto odpowiednio powyżej 10.000 zł, 

ale nie większej niż 2.000.000 zł; 

 2) polegających na budowie sztucznej rafy w polskich obszarach morskich. 

 

§ 14. Pomocy na realizację operacji w zakresie inwestycji 

 w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach udziela się 

 w szczególności na: 

 1) poprawę warunków postoju lub obsługi statków rybackich w portach 

i przystaniach rybackich oraz  miejscach wyładunku; 

 2) podniesienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w portach i przystaniach 

rybackich oraz miejscach wyładunku; 

 3) poprawę jakości lub atrakcyjności produktów rybołówstwa morskiego; 

 4) ograniczenie zanieczyszczania środowiska morskiego. 

§ 15. Poprawa warunków postoju lub obsługi statków rybackich w portach 

 i przystaniach rybackich oraz miejscach wyładunku obejmuje w szczególności: 

 1) zakup, budowę, przebudowę, remont lub naprawę obiektów budowlanych lub 

urządzeń służących do wyładunku i przechowywania produktów rybołówstwa 

morskiego; 

 2) zakup, budowę, przebudowę, remont lub naprawę obiektów budowlanych lub 

urządzeń służących do konserwacji lub naprawy statków rybackich; 
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 3) zakup, budowę, przebudowę, remont lub naprawę obiektów budowlanych lub 

urządzeń służących do dostarczania paliwa, wody i lodu; 

 4) zakup, budowę, przebudowę lub remont magazynów osprzętu rybackiego; 

 5) zakup, budowę, lub remont zaplecza socjalnego rybaków; 

 6) budowę, przebudowę lub remont nabrzeża lub miejsca postoju statków 

rybackich; 

 7) budowę, przebudowę lub remont falochronów; 

 8) budowę, przebudowę lub remont dróg oraz innej infrastruktury technicznej na 

terenie portu, a także połączeń infrastruktury technicznej portu z sieciami 

zewnętrznymi; 

9) budowę obiektów służących do przechowywania i oczyszczania ścieków 

i odpadów; 

10)  budowę, przebudowę lub remont przystani wzdłuż wybrzeża; 

11) opracowanie i wdrożenie systemów  informatycznych do zarządzania   

działalnością połowową; 

 12)   budowę, przebudowę lub remont małych przystani rybackich. 

 

   § 16 Budowa portów rybackich jest wyłączona z pomocy, o której mowa w § 

14. 

§ 17. Podniesienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w portach 

i przystaniach rybackich oraz miejscach wyładunku uzyskuje się w szczególności 

przez wyposażenie portu lub przystani rybackiej w urządzenia lub technologie 

podnoszące warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 18. 1. Poprawę jakości lub atrakcyjności produktów rybołówstwa morskiego 

uzyskuje się w szczególności przez: 

 1) poprawę warunków wstępnego przetwarzania, wyładunku, przewożenia, 

pakowania lub przechowywania produktów rybołówstwa morskiego w portach 

 i przystaniach rybackich, w tym: 

a) zakup, budowę, przebudowę, adaptację lub remont budynków, budowli lub 

innych obiektów budowlanych służących do wstępnego przetwarzania 

produktów rybołówstwa morskiego, 

b) zakup, budowę, przebudowę lub remont magazynów lub chłodni służących 

wyłącznie do przechowywania produktów rybołówstwa morskiego, 
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c) budowę, przebudowę lub remont wytwórni lodu oraz ich wyposażenie w 

niezbędne urządzenia techniczne, 

d) budowę, przebudowę lub remont obiektów budowlanych służących do mycia 

skrzyń i innych pojemników, 

e) zakup urządzeń służących do sortowania produktów rybołówstwa morskiego, 

f) zakup środków transportu wewnętrznego w porcie lub na przystani rybackiej; 

 2) zmianę warunków technicznych, technologicznych, sanitarnych lub 

organizacyjnych wstępnego przetwarzania, przechowywania lub przewożenia 

produktów rybołówstwa morskiego, mającą na celu:  

a) poprawę jakości zdrowotnej produktów rybołówstwa morskiego wymaganej na 

podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt, 

b) wdrożenie dobrej praktyki higienicznej (GHP), o której mowa w przepisach o 

warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. 

2. Dokonanie zmiany warunków technicznych, technologicznych, sanitarnych lub 

organizacyjnych przetwarzania, przechowywania i przewożenia produktów 

rybołówstwa morskiego w celu poprawy jakości lub atrakcyjności produktów 

rybołówstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stwierdza, po zrealizowaniu operacji, 

dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, w opinii sporządzonej na wniosek 

inwestora, złożony nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia 

realizacji projektu w zakresie rybackiej infrastruktury portowej. 

§ 19. Ograniczenie zanieczyszczania środowiska morskiego uzyskuje się 

w szczególności przez wprowadzenie technik lub technologii umożliwiających 

statkom rybackim dostęp do portowych urządzeń służących do odbioru odpadów 

oraz przekazywanie tych odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia. 

§ 20. Pomocy na realizację operacji w zakresie inwestycji 

 w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach udziela się właścicielowi, 

użytkownikowi wieczystemu, dzierżawcy gruntów lub związanej z nimi infrastruktury 

portowej, znajdujących się w granicach portu lub przystani rybackiej oraz podmiotowi 

zarządzającemu portem lub przystanią rybacką. 
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§ 21. 1. Pomocy na realizację operacji w zakresie inwestycji 

w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach udziela się inwestorowi, 

o którym mowa w § 20, w wysokości 40 % kosztów kwalifikowalnych projektu. 

2. Pomocy na realizację operacji w zakresie inwestycji w portach rybackich, 

miejscach wyładunku i przystaniach udziela się uznanym organizacjom producentów 

rybnych oraz innym inwestorom, bez udziału inwestorów prywatnych, 

w wysokości 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji, nieprzekraczającej jednak 

wysokości środków finansowych przewidzianych na udzielenie tego rodzaju pomocy. 

 

§ 22. Pomocy na realizację operacji w zakresie inwestycji 

w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach udziela się, uwzględniając 

kolejność wniosków, do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na 

udzielenie tego rodzaju pomocy. 

 

§ 23. Pomocy na realizację operacji w zakresie rozwoju nowych rynków i 

kampanii promocyjnych udziela się w szczególności na: 

 1) opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych produktów rybnych, 

w tym produktów uznanych zgodnie z warunkami rozporządzenia Rady (WE) 

nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń 

geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych 

(Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 12, z późn. zm.), zwanym dalej 

„rozporządzeniem nr 510/2006”; 

 2) organizowanie targów lub wystaw tematycznych związanych z sektorem 

rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego oraz uczestnictwo w tych 

targach lub wystawach; 

3)   wspieranie wzrostu popytu na gatunki, nie w pełni eksploatowane; 

4)   opracowanie i przeprowadzenie badań rynku rybnego; 

5)   prowadzenie doradztwa w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych; 

6)   działania związane z:  

a) certyfikacją produktów rybnych, 

b) znakowaniem produktów rybnych, 

c) opakowywaniem produktów rybnych, 

d) racjonalizacją lub standaryzacją nazw produktów rybnych. 
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 § 24. Pomocy, o której mowa w § 23, nie udziela się, jeżeli: 

1) jest  ukierunkowana na określone marki handlowe;  

2) odnosi się do konkretnych państw lub obszarów geograficznych, za wyjątkiem 

produktów uznanych zgodnie z warunkami rozporządzenia nr 510/2006. 

  

§ 25. Opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych produktów 

rybnych oraz organizowanie targów lub wystaw tematycznych związanych 

z sektorem rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego oraz uczestnictwo 

w tych targach lub wystawach obejmuje w szczególności: 

 1) wynajęcie agencji reklamowych oraz innych usługodawców związanych 

z przygotowaniem i prowadzeniem kampanii promocyjnych; 

 2) zakup lub wynajem powierzchni reklamowych oraz tworzenie haseł reklamowych 

lub materiałów reklamowych na okres trwania kampanii promocyjnych; 

 3) publikacje niezbędne do osiągnięcia celu projektu; 

 4) wynajem budynków, lokali lub środków transportu, niezbędnych do 

przeprowadzenia kampanii promocyjnej, zorganizowania targów lub wystaw albo 

zorganizowania i przeprowadzenia badań rynku rybnego. 

§ 26. Pomocy udziela się na opracowanie i przeprowadzenie badań rynku 

rybnego, których celem jest określenie w szczególności: 

 1) preferencji konsumenckich w zakresie spożycia produktów rybnych; 

 2) wpływu dostępności produktów rybnych na ich popyt; 

 3) sezonowości popytu na produkty rybne; 

 4) wpływu dochodów konsumentów i cen produktów rybnych na popyt tych 

produktów. 

§ 27. Prowadzenie doradztwa w zakresie sprzedaży i marketingu produktów 

rybnych obejmuje w szczególności: 

 1) organizowanie szkoleń z zakresu nowoczesnych technik prezentacji produktów 

rybnych w sprzedaży hurtowej lub detalicznej; 

 2) organizowanie szkoleń z zakresu technik poprawy jakości usług świadczonych 

przez podmioty wprowadzające produkty rybne na rynek; 

 3) wdrażanie: 
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a) technologii handlu elektronicznego, 

b) innych technologii informatycznych mających na celu upowszechnianie 

informacji technicznych lub handlowych dotyczących produktów rybnych. 

 

§ 28. Pomoc na realizację operacji w zakresie rozwoju nowych rynków i 

kampanii informacyjnych może być przyznana:  

1) organom administracji publicznej; 

2) organizacjom pożytku publicznego; 

3) jednostkom badawczo – rozwojowym; 

4) placówkom Polskiej Akademii Nauk; 

5) szkołom wyższym i wyższym szkołom zawodowym; 

6) organizacjom producentów uznanym na mocy rozporządzenia nr 104/2000. 

§ 29. 1. Pomocy na realizację operacji w zakresie rozwoju nowych rynków i 

kampanii promocyjnych udziela się inwestorowi, o którym mowa w § 28, 

w wysokości ........ wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu. 

2. Pomocy na realizację operacji w zakresie rozwoju nowych rynków i 

kampanii promocyjnych, bez udziału inwestorów prywatnych, udziela się 

w wysokości ....... kosztów kwalifikowalnych projektu. 

§ 30. Pomocy na realizację operacji w zakresie znajdowania oraz promowania 

nowych rynków zbytu na produkty rybne udziela się do wyczerpania środków 

finansowych przewidzianych na udzielenie tego rodzaju pomocy, uwzględniając w 

pierwszej kolejności projekty: 

 1) mające na celu sprzedaż nadwyżek produktów rybnych znajdujących się 

na rynku rybnym lub gatunków niedostatecznie eksploatowanych; 

 2) przygotowane przez uznane organizacje producentów rybnych; 

 3) przygotowane i prowadzone wspólnie co najmniej przez 2 uznane organizacje 

producentów rybnych, uznane związki organizacji producentów rybnych, uznane 

organizacje międzybranżowe lub organizacje społeczno-zawodowe rybaków; 

 4) przyczyniające się do poprawy jakości lub atrakcyjności produktów rybnych; 

 5) promujące produkty rybne pochodzące z chowu, hodowli lub połowów 

prowadzonych metodami przyjaznymi dla środowiska. 
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§ 31. 1. Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie albo dyrektor 

Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni określa w opinii, odpowiednio dla danego 

rodzaju projektu: 

 1) gatunki niedostatecznie eksploatowane, o których mowa w § 30 pkt 1; 

 2) prowadzenie połowów metodami przyjaznymi dla środowiska w przypadku, 

o którym mowa w § 30 pkt 5. 

2. Opinię, o której mowa w ust. 1, dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego  

w Olsztynie albo dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni wydaje 

na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 28. 

 

§ 32. Pomocy na realizację operacji w zakresie projektów pilotażowych udziela 

się w szczególności na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań 

technicznych i technologicznych mających na celu: 

1)  redukcję zużycia energii przez statki rybackie; 

2)  ulepszenie silników oraz wyposażenia  na statkach rybackich, w tym ulepszenie 

oraz poprawę selektywności narzędzi połowowych; 

3)  redukcję emisji gazów cieplarnianych i przyczynianie się do walki ze zmianami 

klimatycznymi, zgodnie z art. 10 rozporządzenia nr 744/2008;       

4)  ograniczenie przyłowów i odrzutów;  

5)  zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko; 

6)  symulację metod zarządzania stadem oraz podziału kwot połowowych, w tym,  

a)  ustanowienie stref zakazu połowów, w celu dokonania  oceny skutków 

biologicznych i ekonomicznych;  

 b)  eksperymentalne zarybianie;   

7)  alternatywne metody zarządzania rybołówstwem.  

 

§ 33. Pomocy, o której mowa w § 32, udziela się pod następującymi 

warunkami: 

1) projekty pilotażowe powinny być spójne z przepisami i zasadami wspólnej 

polityki rybackiej. Przepisy art. 41 rozporządzenia nr 1198/2006  nie mogą być 

stosowane w celu uniknięcia ograniczeń w innych przepisach rozporządzenia 

nr 1198/2006; 
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2) projekty pilotażowe muszą mieć prawdziwie innowacyjny charakter; małe 

ulepszenia techniczne dobrze znanych technologii nie są wystarczające dla 

zakwalifikowania do wsparcia;  

3) połowy eksperymentalne kwalifikują się do wsparcia w ramach Europejskiego 

Funduszu Rybackiego, o ile są one ukierunkowane na wypróbowanie bardziej 

selektywnych technik połowowych i narzędzi w celu określenia ich wpływu na 

stada rybne i środowisko morskie; 

4) projekty pilotażowe muszą mieć charakter niekomercyjny; wygenerowany 

podczas wdrażania projektu pilotażowego zysk jest odliczany od pomocy 

publicznej przyznanej na tę operację; 

5) projekty pilotażowe powinny być przedmiotem stosownej analizy naukowej. 

 

§ 34. W przypadku gdy całkowity koszt projektu pilotażowego przekracza 

1 mln euro, minister właściwy do spraw rybołówstwa występuje o ocenę projektu 

przez niezależny podmiot naukowy, jakim jest Morski Instytut Rybacki w Gdyni, 

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie lub szkoła wyższa.  

§ 35. Pomocy finansowej na realizację operacji w zakresie projektów 

pilotażowych udziela się: 

1) szkołom wyższym i wyższym szkołom zawodowym;   

2) jednostkom badawczo-rozwojowym; 

3) placówkom Polskiej Akademii Nauk; 

4) stowarzyszeniom i innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz 

fundacjom; 

5) osobom fizycznym lub prawnym prowadzącym działalność komercyjną; 

6) organom administracji publicznej; 

7) przedsiębiorstwom prywatnym; 

 

§ 36. Pomocy finansowej na realizację operacji w zakresie projektów 

pilotażowych  udziela się: 

1) podmiotom, o których mowa w § 35, bez udziału inwestorów prywatnych, 

w wysokości 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu; 

2) podmiotom, o których mowa w § 35, z udziałem inwestorów prywatnych, 
      w wysokości 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu. 
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§ 37. Pomocy na realizację operacji w zakresie projektów pilotażowych udziela 

się, uwzględniając kolejność wniosków, do wyczerpania środków finansowych 

przewidzianych na udzielenia tego rodzaju pomocy. 

§ 38. Wyniki projektów pilotażowych są przedmiotem sprawozdań 

technicznych udostępnianych publicznie. 

 

§ 39. W przypadku przyznania pomocy na realizację operacji, 

o której mowa w § 32, minister właściwy do spraw rybołówstwa zapewnia analizę 

naukową następującą po projekcie pilotażowym oraz ocenę jakościową sprawozdań 

technicznych. 

 

§ 40 . Pomocy udziela się właścicielowi statku rybackiego  

o którym mowa w § 3 pkt 6, na modyfikację w celu zmiany przeznaczenia statku 

rybackiego na cele inne niż wykonywanie rybołówstwa morskiego, nieprzynoszące 

zysków,  

 § 41. Pomoc przewidziana w § 40 może zostać przyznana na modyfikację 

statku rybackiego po zmianie jego przeznaczenia jedynie wówczas, gdy statek ten 

został trwale usunięty z rejestru statków rybackich oraz gdy, związana z nim licencja 

połowowa została trwale anulowana. 

§ 42. 1. Wysokość pomocy za zmianę przeznaczenia statku rybackiego w 

wieku od 10 do 15 lat przedstawia tabela nr 1: 
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Klasa statku według pojemności (w GT) 

 

 euro 

 

poniżej 10 

 

 11.000/GT + 2.000 

 

10 i poniżej 25 

 

 5.000/GT + 62.000 

 

25 i poniżej 100 

 

 4.200/GT + 82.000 

 

100 i poniżej 300 

 

 2.700/GT + 232.000 

 

300 i poniżej 500 

 

 2.200/GT + 382.000 

 

500 i więcej 

 

 1.200/GT + 882.000 

 

Tabela nr 1  

 

2. Do ustalenia wysokości pomocy za zmianę przeznaczenia statku 

rybackiego w wieku powyżej 15, a poniżej 30 lat stosuje się stawki określone w ust. 

1, pomniejszone o 1,5 % za każdy rok powyżej 15 lat. 

3. Do ustalenia wysokości pomocy za zmianę przeznaczenia statku 

rybackiego w wieku co najmniej 30 lat stosuje się stawki określone w ust. 1, 

pomniejszone o 22,5 %. 

§ 43. 1. Jeżeli właściciel zmieni przeznaczenie statku rybackiego przed 

upływem 5 lat od udzielenia mu pomocy na modernizację tego statku, wysokość 

pomocy, o której mowa w § 42, zmniejsza się: 

 1) w pierwszym roku - o 30 %; 

 2) w drugim roku - o 24 %; 

 3) w trzecim roku - o 18 %; 

 4) w czwartym roku - o 12 %; 

 5) w piątym roku - o 6 % 

- środków wypłaconych w ramach pomocy finansowej na modernizację statku 

rybackiego. 
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2. Wysokość pomocy finansowej, o której mowa w § 42, zmniejsza się 

o wysokość pomocy finansowej za czasowe zawieszenie działalności połowowej 

przyznanej w roku poprzedzającym faktyczną zmianę przeznaczenia statku 

rybackiego. 

§ 44. Jeżeli w okresie od dnia zawarcia umowy o udzielenie pomocy 

finansowej na modyfikację w celu zmiany przeznaczenia statku rybackiego do dnia, 

w którym miała nastąpić faktyczna zmiana przeznaczenia statku rybackiego, statek 

ten został utracony, wysokość pomocy finansowej zmniejsza się o wysokość 

odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia tego statku rybackiego. 

§ 45. Pomocy finansowej na modyfikację w celu zmiany przeznaczenia statku 

rybackiego  udziela się, uwzględniając kolejność wniosków, do wyczerpania środków 

finansowych przewidzianych na udzielenie tego rodzaju pomocy. 

 

§ 46. Właścicielem statku określonego w § 40 może być podmiot publiczny 

lub półpubliczny, o którym mowa w § 2 pkt 2 i 3. 

 

§ 47. W przypadku zmiany przeznaczenia statku wynikającej z trwałego 

zaprzestania działalności połowowej, pomoc finansowa na realizację operacji, 

w zakresie przewidzianym w art. 23 rozporządzenia nr 1198/2006,  jest udzielana 

pierwotnemu właścicielowi statku, a nie podmiotowi publicznemu. 

§ 48. 1. W celu uzyskania opinii, o których mowa w § 18 ust. 2 oraz § 31, 
beneficjent składa wniosek do właściwego instytutu. 

2. Beneficjent bierze udział w postępowaniu dotyczącym wydania opinii. 

3. W celu wydania opinii dyrektor właściwego instytutu, z własnej inicjatywy 

albo na wniosek inwestora, może: 

 1) przeprowadzić oględziny; 

 2) zwrócić się do beneficjenta o udzielenie dodatkowych informacji lub dostarczenie 

dodatkowych dokumentów niezbędnych do dokonania oceny projektu. 

4. W przypadku nieudzielenia dodatkowych informacji albo niedostarczenia przez 

inwestora dodatkowych dokumentów w wyznaczonym terminie, opinię sporządza się 

na podstawie wniosku oraz dołączonej do niego dokumentacji. 
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§ 49. 1. Opinię, o której mowa w § 18 ust. 2 oraz § 31, sporządza się  

w formie pisemnej, na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez 

beneficjenta oraz wyniku przeprowadzonych oględzin. 

2. Opinia zawiera: 

 1) nazwę instytutu, którego dyrektor wydał opinię; 

 2) imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania albo nazwę i adres siedziby 

inwestora; 

 3) sentencję opinii; 

 4) uzasadnienie; 

 5) datę sporządzenia opinii; 

 6) numer identyfikujący projekt poddany ocenie. 

§ 50. 1. W uzasadnieniu, o którym mowa w § 49 ust. 2 pkt 4, podaje się 

zidentyfikowane zagadnienia dotyczące przedmiotu opinii, ich charakterystykę, 

zastosowaną metodę oceny oraz szczegółowe przyczyny wydania opinii, ze 

wskazaniem badań lub opracowań naukowych, które mogą potwierdzać lub 

potwierdzają rozstrzygnięcie dokonane przez dyrektora instytutu, który wydaje opinię. 

2. W przypadku wydania opinii negatywnej dyrektor instytutu może wskazać 

okoliczności, które przy rozpatrzeniu nowego wniosku inwestora, mogą zmienić 

wynik dokonanego ustalenia. 

§ 51. Termin sporządzenia opinii, możliwość jego przedłużenia oraz wysokość 

opłaty na pokrycie kosztów sporządzenia opinii określa umowa  

z inwestorem.   

§ 52. 1. Pomoc finansową przyznaje się na wniosek o dofinansowanie. 

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, 

może zwrócić się do podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie realizacji operacji 

z Europejskiego Funduszu Rybackiego o dostarczenie dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków dofinansowania innych niż określone we 

wzorach wniosków o dofinansowanie. 

§ 53. Udzielenie pomocy finansowej następuje na podstawie umowy 

o dofinansowanie projektu zawartej z Agencją, sporządzonej według wzoru, który jest 

umieszczony na stronie internetowej administrowanej przez Agencję. 
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§ 54. Wniosek o płatność pomocy finansowej składa się do Agencji, zgodnie z 

umową o dofinansowanie projektu, po zrealizowaniu operacji lub części operacji w 

zakresie, o którym mowa w § 1. 

§ 55. Do wniosku o płatność pomocy finansowej dołącza się: 

 1) dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowalnych lub 

 2) w przypadku pomocy finansowej: 

a) na zmianę przeznaczenia statku rybackiego, o której mowa w § 40: 

– kopię decyzji o wykreśleniu statku rybackiego z rejestru statków rybackich, 

– dokumenty potwierdzające zmianę przeznaczenia statku rybackiego na inne 

cele niż wykonywanie rybołówstwa morskiego, nieprzynoszące zysków, 

b) na poniesione koszty administracyjne związane z prowadzoną działalnością 

organizacji producentów rybnych lub na realizację programu na rzecz poprawy 

jakości produktów rybnych, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3: 

– kopię decyzji o spełnieniu przez organizację producentów warunków 

wymaganych do jej uznania, 

– dokumenty potwierdzające wartość produktów rybnych wprowadzonych 

przez organizacje producentów na rynek, 

3) oświadczenie o niefinansowaniu działań w ramach operacji z Europejskiego 

Funduszu Rybackiego z innych funduszy Unii Europejskiej.   

 

§ 56. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

 

 

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, 

poz. 1599), 

 

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 66, 

poz.750,  z 2000 r. Nr 120,poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189, Nr 115, 

poz. 1229, z 2004r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz.1462, oraz z 2007 r. 

Nr 21, poz. 125, 

 

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, 

poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286 oraz  z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237. 
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    UZASADNIENIE 

 

Niniejsze rozporządzenie jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 19 

ustawy z dnia………..2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr….., poz. ….). 

Rozporządzenie określa warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania 

pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 3. Środki służące wspólnemu 

interesowi objętej Programem Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". 

Unia Europejska przewiduje dla swoich członków pomoc finansową 

 z funduszy strukturalnych. W sektorze rybołówstwa pomoc udzielana jest 

 z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR).    

Zagadnienia regulowane niniejszym rozporządzeniem uszczegóławiają 

postanowienia rozporządzeń Unii Europejskiej w zakresie udzielania pomocy 

finansowej z Europejskiego Funduszu Rybackiego, tj. rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego 

oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1198/2006. 

Wejście w życie rozporządzenia po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

przyczyni się do efektywnego wdrożenia sektorowego programu, umożliwiając 

jednocześnie udzielenie podmiotom, przyszłym beneficjentom, pomocy finansowej z 

Europejskiego Funduszu Rybackiego.  

 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie nie podlega obowiązkowi notyfikacji, ponieważ nie zawiera 

norm krajowych, przepisów technicznych ani przepisów dotyczących usług, 

w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. 

U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), projekt rozporządzenia 
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zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. 

 

 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które będzie oddziaływało rozporządzenie 
 

Rozporządzenie obejmuje pomocą finansową beneficjentów, o których jest 

mowa w osi priorytetowej 3. Środki służące wspólnemu interesowi, objętej 

Programem Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". 

 W szczególności będą nimi: 

1) organizacje producentów rybnych  wpisane do rejestru  organizacji uznanych, 

którym udzielono specjalnego uznania na podstawie art. 12 rozporządzenia 

Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia  1999 r.  w sprawie wspólnej 

organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury,  

2) stowarzyszenia skupiające armatorów, 

3) podmioty uprawnione do rybactwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 

r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.),  

4) przedsiębiorcy sektora rybackiego, 

5) właściciele lub armatorzy statków rybackich, 

6) podmioty zajmujące się obrotem i przetwórstwem produktów rybnych, 

7) jednostki badawczo – rozwojowe, 

8) placówki Polskiej Akademii Nauk, 

9) stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe,    

10) fundacje, szkoły wyższe i wyższe szkoły zawodowe,    

11) organy administracji publicznej.                                 

 

W ramach zawartego w § 2 słowniczka terminów, którymi posługuje się 

rozporządzenie, zdefiniowano pojęcia „podmiot publiczny” oraz „podmiot 

półpubliczny”. Wynikło to z zapisów Programu Operacyjnego, w treści którego wśród 
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beneficjentów środków zawartych w osi priorytetowej 3 figurowały podmioty „ciała 

publiczne lub półpubliczne”. 

 

 

2. Wpływ rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym 
budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

 

 Udzielenie pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 3 Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013", będzie wiązało się z wydatkami z budżetu 

państwa. Łączna suma środków z budżetu państwa potrzebna na zapewnienie 

współfinansowania osi 3 Programu Operacyjnego wynosi 48,9 mln euro. 

 

3. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy  

 

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 

Wpływ pośredni może natomiast wynikać z realizacji operacji w zakresie 

inwestycji w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach, co pozwoli 

na utworzenie nowych miejsc pracy w zawodach około rybackich.   

Jednocześnie dzięki wsparciu finansowemu na tworzenie i restrukturyzację 

nowych organizacji producentów rybnych. 

Na rozwój rynku pracy będzie miała również wpływ realizacja operacji w zakresie 

rozwoju nowych rynków i kampanii promocyjnych. 

 

 

4. Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki 
 i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 
Rozporządzenie będzie miało wpływ na konkurencyjność wewnętrzną 

i zewnętrzną gospodarki. Realizacja działań w zakresie ulepszenia obiektów 

portowych, przystani rybackich i miejsc wyładunku, budowa infrastruktury oraz 

wsparcie finansowe na organizacje rynku rybnego (tj. m. in. tworzenie 
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i restrukturyzacja nowych organizacji producentów rybnych) powinny zapewnić 

rozwój oraz długoterminową rentowność i konkurencyjność sektora rybackiego. 

Ponadto wsparcie finansowe na działania mające na celu zapewnienie 

wysokiej jakości produktów rybnych oraz projekty pilotażowe powinny zniwelować 

różnice technologiczne w ramach wspólnego rynku produktami rybnymi.  

 

 
5. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 
 

  Rozporządzenie wpłynie na rozwój regionów nadmorskich. Dzięki inwestycjom 

w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach powstaną nowe miejsca 

pracy.  Pomoc Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach środka: ochrona  

i rozwój fauny i flory wodnej obejmie swoim zakresem całe terytorium 

Rzeczypospolitej, a w szczególności sieć obszarów Natura 2000, w przypadkach gdy 

wiąże się to z działalnością połowową.  

 

 

  6. Konsultacje społeczne 
 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji społecznych do: 

1. Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb Sp. z o.o.,  

2. Krajowej Izby Producentów Ryb w Ustce,  

3. Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni,  

4. Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo Sp. z o.o.,  

5. PPiUR  „Szkuner” we Władysławowie,  

6. Stowarzyszenia Armatorów Rybackich w Kołobrzegu,  

7. Zrzeszenia Rybaków Morskich-Organizacja Producentów w Gdyni,  

8. Związku Rybaków Polskich w Ustce,  

9. Stowarzyszenia Armatorów Łodziowych,  

10. Stowarzyszenia Rybaków Zalewu Wiślanego  

11. Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb, 

12. Zrzeszenia Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie  

13. Stowarzyszenia Rybak w Tolkmicku,  

14. Aukcji Rybnej Ustka sp. z.o.o,  
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15. Północnoatlantyckiej Organizacja Producentów,  

16. Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Rybackich w Toruniu,  

17. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dzierżawców i Administratorów Nieruchomości 

Rybackich Skarbu Państwa w Toruniu,  

18. Zrzeszenia Producentów Ryb w Katowicach,  

19. Związku Producentów Ryb w Poznaniu,  

20. Polskiego Towarzystwa Rybackie w Poznaniu,  

21. Stowarzyszenia Rybactwa Dolnej i Środkowej Wisły w Toruniu,  

22. Dalekomorskiej Kompanii Połowowej Dalmor Sp. z o.o.,  

23. Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych,  

24. Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”,  

25. Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków,  

26. Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich w Kwidzynie,  

27. Akademii Morskiej w Szczecinie,  

28. Akademii Morskiej w Gdyni,  

29. Akademii Rolniczej w Szczecinie,  

30. Organizacji Pracodawców – Producentów Ryb Śródlądowych,  

31. Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Główny,  

32. Instytutu Rybactwa Śródlądowego,  

33. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni,  

34. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, 

35. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, 

36. Urzędu Morskiego w Gdyni,  

37. Urzędu Morskiego w Szczecinie,  

38. Urzędu Morskiego w Słupsku,  

43. Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno.  

 

 

 

 

 

 

 

07/03/BS 
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PROJEKT 
 
 

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 

z dnia …..  

 
w sprawie warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwracania pomocy  

w ramach osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 
rybactwa” zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 
 
 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia ………………… o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rybackiego (Dz. U. Nr…., poz. …..) zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, 

wypłaty lub zwracania pomocy w ramach osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój 

obszarów zależnych od rybactwa” zawartej w Programie Operacyjnym 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013”, zwanym dalej „programem operacyjnym”.  

 

 § 2. W ramach osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych 

od rybactwa” objętej programem operacyjnym są realizowane operacje określone w 

załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

 

   § 3. 1 Pomocy na operacje, o których mowa w art. 3 pkt 4 lit. a-b ustawy z 

dnia …… 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z 

udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, zwanej dalej „ustawą”, udziela się: 

1) osobom fizycznym zameldowanym na pobyt stały na obszarze gmin, na 

których jest realizowana Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów 
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Rybackich, zwana dalej „LSROR”, lub osobom prawnym prowadzącym 

działalność na terenie gmin objętych LSROR. w przypadku operacji w 

zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 1-5.  

2) lokalnym Grupom Rybackim, zwanym dalej „LGR”, które realizują 

LSROR w przypadku operacji w zakresie określonym w załączniku nr 1 

do rozporządzenia w ust. 6-8.  

2. Pomocy w udziela się: 

1) jeżeli zostały spełnione warunki określone w rozporządzeniu oraz 

przepisach odrębnych, których regulacje dotyczą realizacji operacji; 

2) do wysokości limitu dostępnych środków, ustalonego w art. 8 ust 

2 i 3 ustawy. 

 

 § 4. 1. Pomoc na operacje jest przyznawana, jeżeli operacja: 

1) będzie realizowana w zakresie określonym w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia, a jej całkowity planowany koszt wynosi co najmniej 4,5 

tys. złotych; 

2) nie będzie finansowana z udziałem innych środków publicznych, 

z wyłączeniem przypadku współfinansowania: 

a) z Funduszu Kościelnego lub 

b) ze środków własnych samorządu terytorialnego, zgodnie z 

ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 

249, poz. 2104, z późn. zm.1) ); 

 

2. Pomoc na operacje przyznaje się w formie refundacji części kosztów 

niezbędnych do jej realizacji: 

 

1) określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w tym kosztów 

ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowywaniem i 

realizacją operacji. 

2) poniesionych: 

                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r.  Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r.  Nr 82, 
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz.984. 
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a) od dnia, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie, 

b) w przypadku finansowania wyprzedzającego zgodnie z treścią 

 art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27  lipca 

 2006 r. w sprawie  Europejskiego Funduszu Rybackiego, 

 zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1198/2006”, 

- zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi”.  

3. Do kosztów kwalifikowalnych operacji stanowiących koszty ogólne zalicza 

 się koszty określone w pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, w wysokości 

 nie przekraczającej 30 % pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji.  

 

4. Do kosztów kwalifikowanych operacji zalicza się także: 

1) podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w 

art. 55 ust. 5 lit. a rozporządzenia nr 1198/2006; 

2) wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą 

iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przeliczeniu na 1 godzinę 

pracy w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o 

przyznanie pomocy na operację, lecz nie więcej niż 30% całkowitych 

kosztów kwalifikowanych operacji pomniejszonych o wysokość kosztów 

ogólnych. 

 

5. Jeżeli operacja dotycząca inwestycji jest realizowana także poza obszarem 

objętym LSROR, koszty poniesione poza tym obszarem nie są kosztami 

kwalifikowanymi operacji. 

 

 6. Refundacji podlega do 100% kosztów kwalifikowanych operacji 

poniesionych przez beneficjenta. 

 

§ 5. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi instytucja 

pośrednicząca, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy. 

 

§ 6. 1. Organ instytucji pośredniczącej właściwy ze względu na siedzibę  LGR, 

na jej wniosek, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu 

marszałkowskiego lub samorządowej jednostki, na tablicy ogłoszeń urzędu 
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marszałkowskiego oraz w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji LSROR, 

informacje o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGR, wniosków o 

przyznanie pomocy na operacje.  

 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest zamieszczana także przez LGR na 

administrowanej przez nią stronie internetowej oraz w jej siedzibie na 

tablicy ogłoszeń; 

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1) wskazanie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na 

 operacje: 

a) nie krótszego niż 14 dni i nie dłuższego niż 30 dni, 

b) którego bieg rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni 

od dnia podania do publicznej wiadomości tej informacji, 

2) wskazanie miejsca składania wniosków o dofinansowanie; 

3) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje; 

4) kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR; 

5) wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR; 

6) limit dostępnych środków. 

 

§ 7. 1. Wniosek o dofinansowanie składa się bezpośrednio w miejscu, o 

którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 2. 

 

2. Złożenie wniosku o dofinansowanie potwierdza się na jego kopii. 

Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone 

pieczęcią LGR i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 

 

§ 8.1. Wniosek o dofinansowanie zawiera w szczególności: 

 

1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności nadany wnioskodawcy; 
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2) imię, nazwisko, miejsce zameldowania na pobyt stały i adres 

albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

3) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, 

celów i zakresu; 

4) plan finansowy operacji; 

5) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji; 

6) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy dotyczące 

pomocy; 

7) informacje o dołączanych do wniosku załącznikach. 

 

2. Wszelkie zaistniałe zmiany zaistniałe po złożeniu wniosku o 

dofinansowanie wnioskodawca niezwłocznie zgłasza się do instytucji 

pośredniczącej. 

 

3. Wnioskodawca informuje w formie pisemnej instytucję pośredniczącą o 

wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o 

przyznanie pomocy, niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian. 

 

§ 9.1.LGR dokonuje oceny formalnej wniosku o przyznanie pomocy na 

operację, celem sprawdzenia jego zgodności z LSROR, a następnie po pozytywnej 

weryfikacji przekazuje wszystkie operacje do instytucji pośredniczącej.  

 

2. Instytucja pośrednicząca dokonuje wyboru operacji zgodnie z art. 45 

ust. 2 rozporządzenia nr 1198/2006 spośród operacji, które są zgodne z 

LSROR: 

 

1) na podstawie kryteriów wyboru operacji; 

2) do wysokości limitu, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 6; 

3) w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania 

wniosków o przyznanie pomocy na operacje. 

.  

3. Właściwy organ instytucji pośredniczącej sporządza listy: 
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1) zakwalifikowanych operacji, ustalając ich kolejność według liczby 

uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru 

operacji, 

2) nie zakwalifikowanych operacji 

 

- zawierające dane umożliwiające identyfikację danej operacji. 

 

4. Instytucja pośrednicząca przekazuje LGR listy, o których mowa w ust. 

3,  wraz ze złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy na operacje, w 

terminie 14 dni od dnia dokonania tego wyboru. 

 

§ 10. LGR informuje na piśmie wnioskodawcę o: 

1) zgodności operacji z LSROR albo jego niezgodności z LSROR- 

wskazując przyczyny niezgodności, 

2) zakwalifikowaniu operacji albo jej niezakwalifikowaniu - 

wskazując przyczyny niezakwalifikowania, 

3) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod 

względem spełniania kryteriów wyboru operacji i miejscu na liście 

wybranych operacji 

 

- w terminie 14 dni od dnia dokonania wyboru operacji. 

 

§ 11. 1. Jeżeli wniosek o dofinansowanie nie został złożony w terminie, we 

wniosku nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możności ustalenia tego 

adresu na podstawie posiadanych danych lub wniosek dotyczy operacji, która nie 

została wybrana przez LGR, komitet pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. Do 

doręczeń stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

2. Jeżeli wniosek o dofinansowanie zawiera inne niż określone w ust. 1 

nieprawidłowości lub braki, komitet wzywa wnioskodawcę, w formie 

pisemnej, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

wezwania. 
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3. Jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości 

lub braków, o których mowa w ust.2: 

1) nie usunął w terminie żadnych nieprawidłowości lub braków, 

właściwy organ instytucji pośredniczącej nie przyznaje pomocy, o czym 

informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, podając przyczynę 

nieprzyznania pomocy; 

2) nie usunął w terminie wszystkich nieprawidłowości lub braków, 

właściwy organ LGR wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej, do 

usunięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia wezwania. 

 

4. Jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania do usunięcia pozostałych 

nieprawidłowości lub braków nie usunął ich w terminie, pomocy nie 

przyznaje się, o czym LGR informuje wnioskodawcę, w formie 

pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy. 

 

5. Przepisów ust. 2 i ust. 3 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli zachodzą nie 

budzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy. 

 

6. Złożony wniosek o dofinansowanie nie może być zmieniany przez 

wnioskodawcę w zakresie planu finansowego lub zestawienia 

rzeczowo-finansowego, chyba że zmiany te wynikają z wezwań. 

  

§ 12. 1.Pomoc na operacje przysługuje według kolejności na liście, o której 

mowa § 9 ust. 3 pkt 1. 

 

2. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje rozpatruje się w terminie 3 

miesięcy od dnia złożenia  tego wniosku przez wnioskodawcę LGR. 

 

3. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie, o którym mowa w 

ust. 2, LGR zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując 

nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące. 
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§ 13.1.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie 

LGR wyznacza niezwłocznie wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia 

umowy o dofinansowanie, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

 

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym terminie 

w celu zawarcia umowy o dofinansowanie albo odmówił jej podpisania, 

pomocy nie przyznaje się, chyba, że wnioskodawca zawarł umowę w 

innym terminie:   

1) uzgodnionym z LGR przed upływem terminu wyznaczonego w 

wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, albo 

2) wyznaczonym przez LGR, nie dłuższym niż 21 dni od dnia 

oznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1. 

 

3. W przypadku nie przyznania pomocy na operacje na podstawie ust. 2, 

 właściwy organ instytucji pośredniczącej informuje o tym 

 wnioskodawcę, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania 

 pomocy. 

 

 §14.1.W razie uchybienia terminu wykonania przez wnioskodawcę 

określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznawania pomocy, LGR 

na prośbę wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli 

wnioskodawca: 

 

1) wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny 

uchybienia; 

2) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której 

określony był termin; 

3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. 

   

2. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 1, jest 

niedopuszczalne. 

 

 § 15.1. Wezwanie wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku 

postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania 
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wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych 

czynności. 

  

2. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy niezbędne 

jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu, lub 

zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości 

przyznania pomocy, bieg terminu rozpatrywania wniosku o jej przyznanie 

wstrzymuje się do dnia uzyskania tych wyjaśnień lub opinii, także w 

związku z zajściem nowych okoliczności, o czym właściwy organ LGR 

informuje wnioskodawcę. 

 

 § 16.1. W razie śmierci wnioskodawcy, rozwiązania osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, przekształcenia wnioskodawcy 

lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistnieje następstwo prawne albo 

w razie zbycia całości albo części przedsiębiorstwa wnioskodawcy w toku 

postępowania w sprawie przyznania pomocy na operacje, następca prawny 

wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa, albo jego części nie może wstąpić do 

toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy. 

 

2. Wniosek o dofinansowanie złożony przez wnioskodawcę, o którym 

mowa w ust. 1, właściwy organ LGR pozostawia bez rozpatrzenia, jeżeli 

zachodzą okoliczności określone w ust. 1. 

 

 § 17.1. Umowa o dofinansowanie jest zawierana zgodnie postanowieniami 

określonymi w art. 15 ustawy. 

2. Poza postanowieniami określonymi w ust 1 oraz art. 15 ustawy,  

umowa o dofinansowanie zawiera inne postanowienia dotyczące 

realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta 

dotyczące: 

 

1) osiągnięcia celu operacji, a w przypadku operacji dotyczącej 

inwestycji – również jego zachowania przez okres 5 lat od dnia 

dokonania płatności ostatecznej; 
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2) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków 

publicznych, z wyłączeniem przypadków określonych w § 4 ust 1pkt 2 

lit. a-b. 

3) ograniczeń lub warunków w zakresie: 

a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w 

ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania, 

 b) sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z 

  przyznaną pomocą, 

- do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej. 

4) umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną 

pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności 

ostatecznej; 

5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą 

do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności 

ostatecznej; 

6) informowania właściwego organu instytucji pośredniczącej o 

okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy do dnia, 

w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej. 

 

3. Umowa o dofinansowanie zawiera również postanowienia dotyczące 

warunków i sposobu pozyskiwania przez właściwy organ LGR od 

beneficjenta danych, o których mowa w art. 20 ustawy. 

 

§ 18.1.Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta 

zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie jest weksel niezupełny (in 

blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym 

przez instytucję pośredniczącą. 

 

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową beneficjent podpisuje w 

obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego albo 

samorządowej jednostki. 
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3. Weksel wraz z deklaracją wekslową składa się w urzędzie 

marszałkowskim albo samorządowej jednostce w dniu zawarcia 

umowy. 

 

4. Beneficjent będący osobą fizyczną dołącza do umowy oświadczenie: 

1) małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o nie 

pozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowionej 

rozdzielności majątkowej; 

2) współwłaściciela albo współwłaścicieli przedsiębiorstwa, a w 

przypadku, gdy współwłaścicielem są osoby fizyczne – również ich 

małżonków - o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o 

niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowionej 

rozdzielności majątkowej. 

 

 § 19.1.Środki finansowe z tytułu pomocy wypłaca się na warunkach 

określonych w umowie, z tym że środki te mogą być wypłacane, jeżeli beneficjent: 

1) zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym 

koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie 

oraz określonymi w innych przepisach odrębnych, które dotyczą 

inwestycji objętych operacją; 

2) zrealizował lub realizuje zobowiązanie określone w umowie; 

3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym 

poniesienie kosztów kwalifikowanych z tym związanych. 

 

2. W przypadku gdy beneficjent nie spełnił któregokolwiek z 

warunków, o których mowa w ust. 1, środki finansowe z tytułu pomocy 

mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, która 

została zrealizowana zgodnie z tymi warunkami, oraz jeżeli cel operacji 

został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku 

o płatność. 

 

§ 20.1.W razie śmierci, rozwiązania albo przekształcania beneficjenta, 

następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc na operację, którą 

realizował beneficjent, jeżeli: 
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1)  są spełnione warunki określone w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy; 

2) na nabywcę prawnego beneficjenta przeszły jego prawa nabyte 

w związku z realizacją operacji oraz inne prawa niezbędne do zrealizowania 

operacji. 

 

2. Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy, 

zwany dalej „wnioskiem następcy prawnego”, składa się w siedzibie LGR, w 

terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust.1. 

 

3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające fakt zaistnienia 

następstwa prawnego. 

 

4. Jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzeniu 

nabycia spadku, spadkobierca dołącza do wniosku następcy prawnego 

zaświadczenie sądu o zarejestrowanie wniosku o stwierdzenie nabycia 

spadku, albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez: 

1) sąd albo 

2) notariusza, albo 

3) upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego, wraz z 

potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej 

operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego 

pracownika urzędu marszałkowskiego. 

 

5. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że 

uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, 

spadkobierca, który złożył wniosek następcy prawnego, dołącza do 

tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają 

zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy. 

 

6. W przypadku złożenia wniosku następcy prawnego po upływie terminu, 

o którym mowa w ust. 2, właściwy organ instytucji pośredniczącej nie 
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przyznaje pomocy, o czym informuje wnioskodawcę, w formie 

pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy. 

 

7. Wniosek następcy prawnego rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od 

dnia jego złożenia. 

 

8. W przypadku nierozpatrzenia wniosku następcy prawnego w terminie, o 

którym mowa w ust. 7, właściwy organ instytucji pośredniczącej 

zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy 

termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.  

 

9. Do wniosku następcy prawnego i trybu jego rozpatrywania stosuje się 

odpowiednio przepisy § 8 ust.1 pkt 1-3, 6 i 7 oraz ust. 2 i 3, § 11 i 13-

15. 

 

§ 21.1. W razie nabycia przedsiębiorstwa albo jego części objętych realizacją 

operacji, pomoc może być przyznana nabywcy po uprzednim zgłoszeniu właściwemu 

organowi instytucji pośredniczącej przez beneficjenta zamiaru zbycia 

przedsiębiorstwa albo jego części, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 18 

ust. 1 i 2 ustawy. 

2. Właściwy organ w związku ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, 

ustala, czy względy ekonomiczne oraz osiągnięcie i zachowanie celów 

działania, o których mowa w § 2, uzasadniają zbycie przedsiębiorstwa 

albo jego części w celu kontynuacji operacji oraz informuje beneficjenta 

o warunkach ubiegania się o przyznanie pomocy przez nabywcę, w tym 

o okolicznościach faktycznych lub prawnych wykluczających przyznanie 

pomocy. 

 

3. Dokonując ustaleń, o których mowa w ust. 2, właściwy organ instytucji 

pośredniczącej może żądać od beneficjenta przedłożenia dokumentów 

lub złożenia wyjaśnień. 

 

4. Wniosek nabywcy o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem 

nabywcy”, składa się do właściwego organu instytucji pośredniczącej w 
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terminie 2 miesięcy od dnia nabycia przedsiębiorstwa albo jego części 

objętych realizacją operacji. 

 

5. Do wniosku nabywcy dołącza się dokument potwierdzający nabycie 

przedsiębiorstwa albo jego części objętych realizacją operacji. 

 

6. W przypadku złożenia wniosku nabywcy po upływie terminu, o którym 

mowa w ust. 4, właściwy organ instytucji pośredniczącej nie przyznaje 

pomocy, o czym informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, podając 

przyczyny nieprzyznania pomocy. 

 

7. Wniosek nabywcy rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego 

złożenia. 

 

8. W przypadku nierozpatrzenia wniosku nabywcy w terminie, o którym 

mowa w ust. 7, właściwy organ instytucji pośredniczącej zawiadamia 

wnioskodawcę, w formie pisemnej, o przyczynach zwłoki, wskazując 

nowy termin rozpatrzenia wniosku nie dłuższy jednak niż 2 miesiące. 

 

9. Do wniosku nabywcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się 

odpowiednio przepisy § 8 ust. 1 pkt 1-3, pkt 6-7 oraz ust. 2-3, § 11 i 13-

15. 

 

 § 22. 1. Wysokość pomocy na operację przyznaną następcy prawnemu 

beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta, albo części tego 

przedsiębiorstwa objętej realizacją operacji nie może przekraczać kwoty pomocy, 

która nie została wypłacona temu beneficjentowi. 

2. Umowa o dofinansowanie zawarta z następcą prawnym beneficjenta 

albo nabywcą przedsiębiorstwa beneficjenta, albo części tego 

przedsiębiorstwa objętej realizacją operacji określa warunki kontynuacji 

realizacji operacji. 
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3. Do umowy o dofinansowanie, o której mowa w ust. 2, w tym do 

warunków kontynuacji realizacji operacji, stosuje się przepisy § 2-3 oraz 

§ 17-19. 

 

§ 23.1. W przypadkach określonych w § 23  pomoc na operację przyznaje się 

następcy prawnemu beneficjenta albo części tego przedsiębiorstwa, objętej 

realizacją operacji, do wysokości limitu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1. 

 

2. Jeżeli suma kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanej 

przez beneficjenta i jego następcę prawnego albo nabywcę 

przedsiębiorstwa beneficjenta, albo części tego przedsiębiorstwa, 

objętej realizacją operacji i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji, 

której realizacja nie została zakończona przez beneficjenta i jego 

następcę prawnego albo nabywcę przedsiębiorstwa beneficjenta albo 

części tego przedsiębiorstwa objętej realizacją operacji, przekracza 

limit, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, następca prawny beneficjenta 

albo nabywca przedsiębiorstwa beneficjenta, albo części tego 

przedsiębiorstwa objętej realizacją operacji nie zwraca pomocy 

wypłaconej przed dniem zaistnienia następstwa prawnego albo nabycia 

przedsiębiorstwa beneficjenta, albo części tego przedsiębiorstwa 

objętej realizacją operacji, jeżeli ten następca albo nabywca realizuje 

zobowiązania beneficjenta. 

 

 § 24. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem 

czynności w toku postępowania w sprawie przyznawania pomocy na operacje i 

wypłaty środków finansowych z tytułu tej pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami 

Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów. 

 

2. Jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, termin uważa się 

za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo nadano w polskiej 

placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono w polskim 

urzędzie konsularnym. 
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 § 25. 1 Instytucja pośrednicząca po upływie każdego kwartału informuje 

instytucję zarządzającą o zawartych umowach o dofinansowanie oraz o wysokości 

środków wypłaconych z tytułu tej pomocy. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, instytucja pośrednicząca 

przekazuje instytucji zarządzającej, na jej wniosek. 

 

§ 26. Pomoc na operacje, o których mowa w § 1, jest przyznawana 

podmiotom, które: 

1) spełniają warunki pomocy finansowej w ramach działań o których 

mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 1- 7; 

2) spełniają warunki określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 

w ust. 8 lub 9. 

3) mają miejsce zamieszkania albo siedzibę na obszarze objętym 

LSROR lub, na którym jest realizowana operacja objęta LSROR.  

  

 

§ 27. Instytucja pośrednicząca po upływie każdego kwartału informuje 

instytucję zarządzającą o zawartych umowach o dofinansowanie oraz o wysokości 

środków finansowych wypłacanych z tytułu tej pomocy. 

 

§ 28. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 

 
Minister Rolnictwa 

 i Rozwoju Wsi 
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Załączniki do rozporządzenia 
 Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

 Wsi z dnia …… 2009 r. (…..) 

 

Załącznik nr 1 

 

 

Operacje realizowane w ramach osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój 
obszarów zależnych od rybactwa” objętej Programem Operacyjnym 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”: 

 

1. Pomoc w zakresie wzmocnienia konkurencyjności obszarów zależnych głównie od 

rybactwa udziela się w szczególności poprzez:  

1) inwestycje dla przedsiębiorstw ukierunkowane na zwiększenie, 

unowocześnienie (wprowadzanie nowoczesnych technik i technologii) 

zdolności wytwórczych, produkcyjnych i usługowych, skutkujące 

tworzeniem nowych miejsc pracy; 

2) wsparcie dla przedsiębiorstw rozwijających projekty innowacyjne; 

3) przedsięwzięcia inwestycyjne związane z osiąganiem uznanych 

standardów nowoczesności, w szczególności certyfikacji wytwarzanych 

produktów i świadczonych usług, certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny procesów produkcyjnych; 

4) nowe inwestycje prowadzące do utworzenia dużej liczby 

miejsc pracy w przedsiębiorstwach z sektora nowoczesnych usług. 

 

2. Pomoc w zakresie restrukturyzacji i dywersyfikacji działalności gospodarczej, w 

szczególności przez propagowanie turystyki, pod warunkiem, że działania te nie 

powodują zwiększenia nakładu połowowego oraz pomoc w zakresie 
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propagowania zróżnicowanego zatrudnienia rybaków, w drodze tworzenia 

dodatkowych miejsc pracy poza sektorem rybactwa, udziela się w szczególności 

poprzez: 

5) inwestycje związane ze zmianą lub też rozszerzaniem 

działalności gospodarczej w szczególności w kierunku turystyki; 

6) organizację szkoleń zawodowych w zawodach niezwiązanych z 

rybactwem i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i 

warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSROR; 

7) promocję i rozwój lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej 

twórczości kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego 

dziedzictwa kulturowego , historycznego i przyrodniczego; 

8) utworzenie lub zmodernizowanie elektronicznej bazy informacji 

turystycznej oraz stron internetowych, przygotowania i wydania folderów i 

innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub 

charakterystycznych dla obszaru objętego LSROR; 

9) inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzania 

na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na 

lokalnych zasobach, w tym naturalnych produktach oraz tradycyjnych 

sektorach gospodarki; 

10) zakup oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego ( w 

tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu oraz zakup 

usługi dostępu do Internetu) i ich udostępnianie na potrzeby społeczności 

lokalnych zamieszkujących tereny zależne od rybactwa w celu podniesienia 

jakości życia osób na obszarze działania LGR; 

11) zakup strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów 

artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów 

kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje; 

 

12) inwestycje służące utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych 

zawodów i rzemiosła oraz inwestycje służące wspieraniu twórczości 

lokalnej lub ludowej; 

13) zakup wyposażenia świetlic oraz ich remont; 

14) organizację imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych; 
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15) tworzenie podmiotów gospodarczych w następujących 

dziedzinach: 

a) sprzedaż hurtowa i detaliczna; 

b) rzemiosło oraz rękodzielnictwo; 

c) roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne; 

d) usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją, 

  wypoczynkiem; 

e) drobna infrastruktura gastronomiczna. 

 

3.  Wspieranie infrastruktury drobnego rybactwa i turystycznej oraz usług na rzecz 

społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa: 

1) budowę lub odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w 

szczególności przystani rybackich, punktów widokowych, miejsc 

wypoczynkowych i biwakowych, tras rowerowych; 

2) tworzenie oraz modernizacja infrastruktury zwiększającej 

dostępność regionalnych atrakcji turystycznych - poprawa stanu 

technicznego dróg i chodników, dostosowanie miejsc do potrzeb osób 

niepełnosprawnych; 

3) wsparcie dla podtrzymywania oraz tworzenia lokalnych 

produktów oraz marek; 

4) tworzenie kafejek internetowych oraz punktów świadczących 

darmowy dostęp do sieci Internet; 

 

4. Ochronę środowiska w obszarach zależnych głównie od rybactwa w celu 

utrzymania jego  atrakcyjności, regenerację i rozwój osad oraz wiosek 

przybrzeżnych, gdzie prowadzi się działalność należącą do sektora rybactwa,  

a także ochronę i poprawę dziedzictwa przyrodniczego oraz architektonicznego, w 

tym poprzez: 

1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań 

proekologicznych oraz zasad zrównoważonego rozwoju; 

2) operacje związane z modernizacją i tworzeniem nowych 

obiektów służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym 
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instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej 

retencji wodnej; 

3) oczyszczanie i odmulanie jezior w celu utrzymania lub poprawy 

atrakcyjności regionu; 

4) skuteczną ochronę brzegu morskiego i plaży; 

5) działania mające na celu poprawę jakości wód w jeziorach oraz 

rzekach oraz wszelkie działania przyczyniające się do poprawy stanu 

środowiska naturalnego; 

6) inwestycje mające na celu poprawę atrakcyjności turystycznej 

regionu; 

7) modernizację, renowację budynków o charakterze zabytkowym 

oraz miejsc posiadających potencjał do funkcjonowania jako atrakcja 

turystyczna regionu. 

5. Inwestycje w odbudowę zasobów infrastruktury sektora rybactwa, wynikłych na 

skutek klęsk żywiołowych, mające na celu odnowienie zdolności produkcyjnych. 

 

6. Promowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy 

poszczególnymi LGR, w tym poprzez organizację konferencji i spotkań, mających 

na celu angażowanie LGR z różnych regionów we wspólne przedsięwzięcia. 

 

7. Nabywanie umiejętności i ułatwianie opracowania oraz realizacji LSROR, w tym 

poprzez. 

1) szkolenia dla osób przygotowujących dokumentację niezbędną 

  do realizacji operacji; 

2) przeprowadzenie badań oraz analiz w ramach przygotowywania 

 LSROR.  
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Załącznik nr 2 
 

 
Koszty podlegające refundacji w ramach realizacji operacji w ramach osi 

priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” 
zawartej w Programie  Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 
 

Kosztami podlegającymi refundacji w ramach realizacji operacji w ramach Osi 

priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od Rybactwa”, zawartej 

w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, są koszty: 

1) ogólne: 

a) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, 

 obejmujące koszty: 

–  kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, 

– dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub 

wyrysów z katastru nieruchomości, 

b) opłat za patenty lub licencje, 

c) badań lub analiz, 

d) sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego. 

2) robót budowlanych; 

3) wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawnych 

  lub księgowych; 

4) podłączenia do Internetu; 

5) opracowania, druku lub powielania oraz dystrybucji materiałów 

 informacyjnych lub szkoleniowych, w tym audiowizualnych, dotyczących 

 operacji, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowej, zakupu czasu 

 antenowego oraz zamieszczenia materiałów prasowych w prasie; 

6) najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu; 

7) zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, 

 narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem 

 zakupu środków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacji 
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 jedynie w przypadku , gdy koszt najmu lub dzierżawy przekraczałby 

 koszt zakupu; 

8) organizacji lub przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, 

 kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych; 

9) wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek 

 dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów 

 małej infrastruktury rybackiej, obiektów historycznych, przyrodniczych, 

 kulturowych lub sakralnych; 

10) utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji 

 turystycznej; 

11) utworzenia stron internetowych; 

12) upominków lub nagród, do łącznej wysokości 5% pozostałych 

 kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji operacji; 

13) wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia; 

14) podróży lub wyżywienia uczestników szkoleń; 

15) noclegu uczestników szkoleń - w przypadku szkoleń trwających 

 co najmniej 2 dni; 

16) tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się 

 językiem polskim. 
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UZASADNIENIE 

 

  Niniejsze rozporządzenie jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 19 

ustawy z dnia………..2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr….., poz. ….). 

Rozporządzenie określa warunki i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich w ramach osi priorytetowej 4 Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”. 

  Unia Europejska przewiduje dla swoich członków pomoc finansową 

 z funduszy strukturalnych. W sektorze rybołówstwa pomoc udzielana jest 

 z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR).    

 Zagadnienia regulowane niniejszym rozporządzeniem uszczegóławiają 

postanowienia rozporządzeń Unii Europejskiej w zakresie udzielania pomocy 

finansowej z Europejskiego Funduszu Rybackiego, tj. rozporządzenia Rady (WE) nr 

1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego 

oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1198/2006.  

 Projektowane rozporządzenie określa warunki i trybu przyznawania pomocy  

w ramach osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa”. Określa zakres operacji, jaki może być realizowany w ramach osi 

priorytetowej 4 oraz koszty podlegające refundacji w ramach przedmiotowej osi 

priorytetowej. 

Rozporządzenie nie podlega obowiązkowi notyfikacji, ponieważ nie zawiera 

norm krajowych, przepisów technicznych ani przepisów dotyczących usług, 

w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. 

U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

   Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej 

 Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

 lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414). 

 Projekt przedmiotowego rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii 

 Europejskiej oraz jest ujęty w programie prac legislacyjnych MRiRW. 
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  OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie  
 
Projektowane rozporządzenie obejmuje pomocą finansową beneficjentów, o których 

jest mowa w osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa”, objętej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". 

 
  Pomocy finansowej na realizację operacji w zakresie określonym w załączniku 

nr 1 do rozporządzenia w ust. 1-5 udziela się osobom fizycznym zameldowanym na 

pobyt stały na obszarze gmin, na których realizowana jest LSROR, lub osobom 

prawnym prowadzącym działalność na terenie gmin objętych LSROR.  

  Pomocy finansowej na realizację operacji w zakresie określonym w załączniku 

nr 1 do rozporządzenia w ust. 6-8 udziela się LGR, które realizują LSROR. 

  

 

2. Wpływ projektowanego rozporządzenia na dochody i wydatki budżetu 
państwa i jednostek samorządu terytorialnego 

  Udzielenie pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 4 Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013" będzie wiązało się z wydatkami z budżetu państwa. Łączna 

suma środków z budżetu państwa potrzebna na zapewnienie współfinansowania osi 

4 Programu Operacyjnego wynosi 78 303 208 mln euro. 

 
3. Wpływ projektowanego rozporządzenia na rynek pracy 

 

 Realizacja działań w ramach LSROR ujętych w rozporządzeniu ma pozytywny 

wpływ na rynek pracy przede wszystkim poprzez aktywizację społeczności lokalnych 

na obszarach zależnych od rybactwa. Efektem przedmiotowych działań powinny być 

inwestycje zmierzające, między innymi do zróżnicowania zatrudnienia w drodze 

tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem rybactwa oraz dywersyfikacja 

działalności gospodarczej.  
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4.   Wpływ projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw 

 
 Rozporządzenie wpłynie w sposób znaczący na rozwój gospodarczy 

obszarów zależnych od rybactwa. Pomoc, jaką otrzymają beneficjenci w ramach 

realizowanych LSROR ma doprowadzić nie tylko do poprawy warunków życia na 

obszarach zależnych od rybactwa. Drugim, równie istotnym celem osi 4 i 

przedmiotowego rozporządzenia, jest rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród 

społeczności lokalnych. Działania w zakresie osi 4 mają na celu pobudzenie ludności 

na obszarach lokalnych do różnorodnych inicjatyw, przełamania lokalnych barier oraz 

zachęcenie do współpracy w ramach wspólnych projektów. Szansą na osiągnięcie 

tego celu będą LGR – podmioty zrzeszające przedstawicieli szeroko rozumianego 

sektora rybackiego, gminy i inne podmioty publiczne oraz przedstawicieli sektora 

społecznego. Partnerzy z tych trzech sektorów, dzięki współpracy przy opracowaniu i 

wdrażaniu LSROR, uzyskają doświadczenie, które powinno zaprocentować w 

przyszłości.  

 Ponadto realizacja działań w ramach LSROR, ujętych w rozporządzeniu 

przyczyni się do osiągnięcia konwergencji ekonomicznej gospodarki 

Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do innych państw UE.  

 

 

5. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 

 
 Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało pozytywny 

wpływ na sytuację i rozwój regionalny Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 

poprzez wdrażanie osi priorytetowej 4 w zakresie działań ujętych w rozporządzeniu, 

na obszarach zależnych od rybactwa. Stanie się tak dzięki wdrażaniu lokalnych 

strategii rozwoju obszarów rybackich opracowanych przez lokalne grupy rybackie. 
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6. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji społecznych do: 

 

1. Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb Sp. z o.o.,  

2. Krajowej Izby Producentów Ryb w Ustce,  

3. Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni,  

4. Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo Sp. z o.o.,  

5. PPiUR  „Szkuner” we Władysławowie,  

6. Stowarzyszenia Armatorów Rybackich w Kołobrzegu,  

7. Zrzeszenia Rybaków Morskich-Organizacja Producentów w Gdyni,  

8. Związku Rybaków Polskich w Ustce,  

9. Stowarzyszenia Armatorów Łodziowych,  

10. Stowarzyszenia Rybaków Zalewu Wiślanego  

11. Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb, 

12. Zrzeszenia Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie  

13. Stowarzyszenia Rybak w Tolkmicku,  

14. Aukcji Rybnej Ustka sp. z.o.o,  

15. Północnoatlantyckiej Organizacja Producentów,  

16. Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Rybackich w Toruniu,  

17. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dzierżawców i Administratorów Nieruchomości 

Rybackich Skarbu Państwa w Toruniu,  

18. Zrzeszenia Producentów Ryb w Katowicach,  

19. Związku Producentów Ryb w Poznaniu,  

20. Polskiego Towarzystwa Rybackie w Poznaniu,  

21. Stowarzyszenia Rybactwa Dolnej i Środkowej Wisły w Toruniu,  

22. Dalekomorskiej Kompanii Połowowej Dalmor Sp. z o.o.,  

23. Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych,  

24. Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”,  

25. Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków,  

26. Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich w Kwidzynie,  

27. Akademii Morskiej w Szczecinie,  

28. Akademii Morskiej w Gdyni,  

29. Akademii Rolniczej w Szczecinie,  
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30. Organizacji Pracodawców – Producentów Ryb Śródlądowych,  

31. Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Główny,  

32. Instytutu Rybactwa Śródlądowego,  

33. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni,  

34. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, 

35. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, 

36. Urzędu Morskiego w Gdyni,  

37. Urzędu Morskiego w Szczecinie,  

38. Urzędu Morskiego w Słupsku,  

43. Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/03/BS 
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PROJEKT 
 
 

 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

 
 

z dnia ………………    
 

 
w sprawie warunków i trybu przyznawania wypłaty i zwracania pomocy 

w  ramach osi priorytetowej 5 „Pomoc techniczna” zawartej w Programie 
Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007 - 2013" 
 

 
 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia ………………… o wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 
Rybackiego (Dz. U. Nr…., poz. …..) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub 
zwracania pomocy w ramach osi priorytetowej 5 „Pomoc techniczna”, objętej 
Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013", zwanym dalej „programem 
operacyjnym”. 
 
 
§ 2. Pomoc techniczną przyznaje się:  

1) podmiotom: 
a) Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
b) Ministerstwu Finansów, 
c) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;  
d) Urzędom Marszałkowskim, 
e) Okręgowym Inspektoratom Rybołówstwa Morskiego, 
f) Instytucji Pośredniczącej wyznaczonej do realizacji osi priorytetowej 5 

Pomoc techniczna, zwanej dalej „instytucją pośredniczącą”. 
 

2) na operacje, które polegają w szczególności na: 
a) umożliwieniu sprawnego funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych 

za przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, kontrolę, monitoring i ocenę 
programu operacyjnego, 

                                                 
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 
ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 



b) umożliwieniu efektywnej i skutecznej działalności administracji 
zaangażowanej w kontrolę przestrzegania zasad Wspólnej Polityki 
Rybackiej, 

c) stworzeniu i zapewnieniu funkcjonowania Lokalnych Grup Rybackich, 
d) wdrożeniu sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji. 
 

 
§ 3. 1. Pomoc techniczna polega na zwrocie całości (100%) kosztów 
kwalifikowalnych  zgodnie z umową o dofinansowanie. 
 
2. Koszty kwalifikowalne w ramach pomocy technicznej są określane w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia. 
 
3. W przypadku przyznania pomocy technicznej do kosztów kwalifikowalnych zalicza 
się również koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz 
nie wcześniej niż od dnia określonego w art. 55 ust.1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego. 
 
§ 4. 1. Wniosek o przyznanie pomocy technicznej składa się bezpośrednio w 
siedzibie instytucji pośredniczącej albo nadaje przesyłką poleconą w polskiej 
placówce pocztowej operatora publicznego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
 
2. Instytucja pośrednicząca wydaje podmiotom, o których mowa § 2 pkt 1, 
składającym wniosek o przyznanie pomocy technicznej bezpośrednio w siedzibie 
instytucji pośredniczącej potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę i godzinę 
jego wpływu, opatrzone pieczęcią instytucji pośredniczącej i podpisane przez osobę 
przyjmującą wniosek. 
  
 
§ 5. 1. Wniosek o przyznanie pomocy technicznej zawiera w szczególności: 
 

1) imię i nazwisko albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, 
2) numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy (NIP), 
3) numer identyfikacyjny wnioskodawcy w krajowym rejestrze urzędowym 

podmiotów gospodarki narodowej (REGON), 
4) opis operacji, w tym określenie miejsca i terminu realizacji celów, zakresu i 

kosztów, 
5) uzasadnienie potrzeby realizacji operacji, w tym wskazania jej wpływu na stan 

wdrożenia programu operacyjnego, egzekwowania Wspólnej Polityki 
Rybackiej lub środków dotyczących poprzedniego lub następnego okresu 
programowania, 

6) przewidywane rezultaty realizacji operacji, 
7) zestawienie rzeczowo – finansowe operacji, 
8) informację o załącznikach dołączonych do wniosku. 

 
2. Do wniosku o przyznanie pomocy technicznej dołącza się dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków do przyznania pomocy technicznej, wymienione 
w formularzu wniosku o przyznanie pomocy technicznej, o którym mowa w § 4 ust. 1, 
a także upoważnienie do występowania w imieniu wnioskodawcy. 
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§ 6. 1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy technicznej nie został wypełniony 
poprawnie lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów, instytucja 
pośrednicząca wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków w 
terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania. 
 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki 
nieprzyznania pomocy technicznej. 
 
3. Jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania nie usunął braków w terminie, instytucja 
pośrednicząca wzywa ponownie wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia 
braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia ponownego wezwania. 
 
4. Jeżeli wnioskodawca pomimo ponownego wezwania nie usunął wszystkich braków 
w wyznaczonym terminie, instytucja pośrednicząca nie przyznaje pomocy technicznej 
i informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie jej przyznania z podaniem 
przyczyn odmowy. 
 
§ 7. 1. Pomoc techniczną przyznaje się według kolejności złożenia wniosków o 
przyznanie tej pomocy. 
 
2. Wniosek o przyznanie pomocy technicznej rozpatruje się w terminie 70 dni od dnia 
jego złożenia. 
 
3. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 2, 
instytucja pośrednicząca zawiadamia wnioskodawcę, w formie pisemnej, o 
przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy jednak 
niż 60 dni. 
 
§ 8. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy 
technicznej instytucja pośrednicząca niezwłocznie przesyła wnioskodawcy projekt 
umowy i wzywa go, w formie pisemnej, do zawarcia umowy o dofinansowanie, 
wyznaczając równocześnie termin zawarcia tej umowy, który nie może być dłuższy 
niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 
 
2. Umowę o dofinansowanie zawiera się w siedzibie instytucji pośredniczącej. 
 
3. Umowę o dofinansowanie można zawrzeć również przez odesłanie instytucji 
pośredniczącej podpisanego przez wnioskodawcę projektu umowy. 
 
4. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się również termin odesłania do 
instytucji pośredniczącej podpisanego projektu umowy, na wypadek skorzystania 
przez wnioskodawcę z uprawnienia określonego w ust. 3. 
 
5. Jeżeli w wyznaczonym terminie wnioskodawca nie zawarł umowy o 
dofinansowanie albo nie odesłał instytucji pośredniczącej podpisanego projektu 
umowy, instytucja pośrednicząca nie przyznaje pomocy technicznej i informuje 
wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie jej przyznania z podaniem przyczyn 
odmowy, chyba że wnioskodawca zawrze umowę o dofinansowanie albo odeśle 
instytucji pośredniczącej podpisany projekt w innym terminie, który: 
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1) został uzgodniony z instytucją pośredniczącą przed upływem wyznaczonego 
terminu, 

2) nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia, w którym upłynął uprzednio 
wyznaczony termin. 

 
§ 9. 1. W przypadku uchybienia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych 
czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy technicznej instytucja 
pośrednicząca, na prośbę wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych 
czynności, jeżeli wnioskodawca: 
 

1) w terminie 14 dni od ostatniego wykonania czynności wniósł prośbę o 
przywrócenie terminu, 

2) jednocześnie z wniesieniem prośby o przywrócenie terminu dopełnił 
czynności, dla której termin był określony, 

3) uprawdopodobnił, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy. 
 
2. Przywrócenie terminu do złożenia prośby o przywrócenie terminu jest 
niedopuszczalne. 
 
3. W przypadku gdy przywrócenie terminu wykonania przez wnioskodawcę 
określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy 
technicznej nastąpiło po zakończeniu tego postępowania, do ustalenia kolejności, w 
jakiej przysługuje pomoc techniczna, przyjmuje się, że wniosek o przyznanie tej 
pomocy został złożony w dniu przywrócenia terminu. 
 
 
§ 10. Do przyznawania pomocy technicznej przez instytucję zarządzającą stosuje się 
odpowiednio przepisy § 6 - 9, z tym że umowę o dofinansowanie zawiera się w 
siedzibie instytucji zarządzającej. 
 
§ 11. 1. Wezwanie wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku 
postępowania w sprawie przyznania pomocy technicznej wstrzymuje bieg terminu 
rozpatrywania wniosku o przyznanie tej pomocy do czasu wykonania przez 
wnioskodawcę tych czynności. 
 
2. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy technicznej 
niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub 
zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania tej 
pomocy, termin rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy technicznej wydłuża się 
o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii, o czym zawiadamia się w 
formie pisemnej wnioskodawcę. 
 
 
§ 12.  Poza postanowieniami określonymi w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia ……… 2009 
r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 
Europejskiego Funduszu Rybackiego, zwanej dalej „ustawą”, umowa o 
dofinansowanie powinna zawierać w szczególności zobowiązania beneficjenta 
dotyczące: 

a) osiągnięcia celu operacji i jego zachowania przez okres 5 lat od dnia 
dokonania przez instytucję pośredniczącą płatności ostatecznej, z 
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wyjątkiem operacji dotyczącej szkoleń lub kampanii informacyjno – 
promocyjnych, 

b) ograniczeń lub warunków w zakresie przenoszenia własności lub 
posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu 
ich wykorzystania – przez okres 5 lat od dnia dokonania przez 
instytucję pośredniczącą płatności ostatecznej, 

c) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą 
techniczną – do dnia upływu 5 lat od dnia dokonania przez instytucję 
pośredniczącą płatności ostatecznej, 

d) umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną 
pomocą techniczną – przez okres 5 lat od dnia dokonania przez 
instytucję zarządzającą płatności ostatecznej, 

e) sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji operacji. 
 
 
§ 13. 1. Pomoc techniczną wypłaca się na wniosek o płatność, jeżeli: 
 

1) beneficjent: 
a) zrealizował operacje lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w 

programie operacyjnym, rozporządzeniu oraz w umowie o 
dofinansowanie, 

b) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie 
kosztów kwalifikowalnych; 

2) pozytywny wynik przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 27  
ustawy, dotyczy co najmniej 75% kosztów kwalifikowalnych określonych w 
umowie o dofinansowanie, a stwierdzone nieprawidłowości nie miały wpływu 
na osiągnięcie celu operacji. 

 
2. Płatność obejmuje koszty kwalifikowalne: 
 

1) których dotyczy pozytywny wynik kontroli wymienionych w ust. 1 pkt 2; 
2) do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie. 

 
§ 14. 1. Do wniosku o płatność dołącza się w szczególności: 
 

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika instytucji 
pośredniczącej kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej 
wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty; 

2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika instytucji 
pośredniczącej kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie 
prac; 

3) poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika instytucji 
pośredniczącej kopie wyciągów bankowych lub przelewów bankowych, 
dokumentujących operacje na rachunku, którego dotyczy wniosek; 

4) zestawienie rzeczowo – finansowe operacji; 
5) oryginał zaświadczenia z banku o numerze rachunku bankowego, na który 

mają przekazane środki finansowe – w przypadku pierwszego wniosku o 
płatność; 

6) sprawozdanie z realizacji operacji lub jej etapu. 
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2. Do potwierdzenia złożenia wniosku o płatność stosuje się odpowiednio przepis § 4 
ust. 2. 
 
§ 15. 1. Jeżeli wniosek o płatność nie został wypełniony poprawnie lub nie dołączono 
do niego wymaganych dokumentów, instytucja pośrednicząca wzywa beneficjenta, w 
formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia 
wezwania. 
 
2. Jeżeli beneficjent pomimo wezwania nie usunął braków w wyznaczonym terminie, 
instytucja pośrednicząca wzywa, ponownie beneficjenta w formie pisemnej, do 
usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia ponownego wezwania. 
 
3. Jeżeli beneficjent pomimo ponownego wezwania nie usunął wszystkich braków, 
instytucja pośrednicząca rozpatruje wniosek o płatność w takim zakresie, w jakim 
został on wypełniony oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych 
dokumentów. 
 
4. Instytucja pośrednicząca w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność może 
wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla 
rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów – 
w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania. 
  
§ 16. 1. Instytucja pośrednicząca przeprowadza kontrolę w odniesieniu do operacji 
realizowanych ramach programu operacyjnego w zakresie sprawdzania dostarczenia 
współfinansowanych towarów i usług, prawdziwości i kwalifikowalności poniesionych 
wydatków w ramach operacji, ich zgodności z programem operacyjnym oraz 
przepisami o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z art. 27 ustawy, w 
terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność. 
 
2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje wypłaty pomocy 
technicznej niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność przez 
instytucję pośredniczącą, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia 
tego wniosku. 
 
3. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność przepis § 11 stosuje się odpowiednio. 
 
§ 17. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w 
toku postępowania w sprawie przyznania pomocy technicznej i wypłaty środków 
finansowych z tytułu tej pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu 
cywilnego dotyczącymi terminów. 
 
2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w 
polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. 
 
 
§ 18. 1. Prezes instytucji pośredniczącej poda do publicznej wiadomości, na stronie 
internetowej instytucji pośredniczącej, informację o możliwości składania wniosków o 
przyznanie pomocy technicznej. 
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2. Wnioski o przyznanie pomocy technicznej składa się od następnego dnia 
roboczego po dniu, w którym została podana do publicznej wiadomości informacja, o 
której mowa w ust. 1. 
 
3. Instytucja pośrednicząca udostępni formularz wniosku o przyznanie pomocy 
technicznej, o którym mowa w § 4 ust. 1, nie później niż w dniu podania do publicznej 
wiadomości informacji, o której mowa w ust. 1. 
 
§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
 

 
 
 
     MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia …… 2009 r. (poz. ………) 

 
 
 

KOSZTY PODLEGAJĄCE REFUNDACJI W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ 
 
 
 
1. Koszty osobowe pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie, programowanie, 
wdrażanie, monitorowanie, ocenę, kontrolę oraz promocję i informację Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007 - 2013": 

1) wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, 
płaconymi przez pracodawcę oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także odpisami na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nagrody regulaminowe, 

2) podnoszenie kwalifikacji pracowników, 
3) organizacja staży i wyjazdów studyjnych, 
4) oddelegowanie pracowników. 

 
2. Finansowanie wydatków organizacyjnych i administracyjnych związanych z 
realizacją celów Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013": 

1) finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem komitetów, w 
szczególności z ich powołaniem i obsługą, organizacją posiedzeń oraz 
uczestnictwem członków komitetów w posiedzeniach, 

2) delegacje służbowe – w tym przejazdy, diety oraz zakwaterowanie,  
3) tłumaczenia, 
4) przygotowanie dokumentacji projektowej, 
5) przygotowanie specyfikacji przetargowej i przeprowadzenie przetargu, 
6) kompleksowa organizacja spotkań, 
7) zakup, najem, opracowanie, druk, powielanie, publikacja i dystrybucja 

materiałów dydaktycznych oraz zakup i prenumerata prasy i innych publikacji, 
8) wydatki związane z prowadzeniem rachunku bankowego. 

 
3. Finansowanie wydatków związanych z: 

1) zamknięciem pomocy, 
2) przygotowaniem do przyszłego okresu programowania, 
3) przygotowaniem analiz, badań, ocen, sprawozdań oraz pomocą ekspertów 

zewnętrznych w celu opracowania optymalnego systemu wdrażania i 
zarządzania Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013", 

4) kontrolą, 
5) oceną projektów, 
6) prowadzeniem audytów lub kontroli w zakresie poszczególnych działań oraz 

całego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013". 
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4. Finansowanie powstania lokalnych grup rybackich: 
1) działania informacyjne i promocyjne w zakresie osi priorytetowej 4 – 

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, 
2) szkolenia, spotkania i konferencje dla potencjalnych beneficjentów z zakresu 

przygotowania i wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, 
3) szkolenia i konferencje dla instytucji pośredniczącej wyznaczonej do realizacji 

osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, 
4) przygotowanie i publikacja materiałów informacyjnych dotyczących 

przygotowania i prawidłowej realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów 
Rybackich przez lokalne grupy rybackie, 

5) działania doradcze (konsultacyjne) odnośnie założeń osi priorytetowej 4 i jej 
realizacji. 

 
5. Finansowanie działań z zakresu promocji i informacji: 

1) kampanie promujące Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”, 

2) zakup, opracowanie, druk, powielanie publikacji i dystrybucja materiałów 
informacyjnych i promocyjnych, 

3) uruchomienie i utrzymanie infolinii, serwisów oraz punktów informacyjnych, 
4) przygotowanie i realizacja działań promocyjno – informacyjnych, 
5) realizacja i uczestnictwo w programach i audycjach telewizyjnych i radiowych, 
6) koszty związane z budową, modyfikacją, rozwojem, utrzymaniem i promocją 

portali i stron internetowych – w tym hosting i utrzymanie domen, 
7) wydatki dotyczące publikacji prasowych i w mediach elektronicznych, 
8) nabycie praw autorskich, 
9) kompleksowa organizacja warsztatów, seminariów i konferencji, 
10) obsługa administracyjno – biurowa operacji związanych z promocją i 

informacją, 
11) przeprowadzenie badań opinii publicznej, 
12) przygotowanie, modyfikacja i uaktualnianie planu działań promocyjnych i 

informacyjnych, 
13) przygotowanie, modyfikacja i uaktualnianie strategii promocji i informacji na 

Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”. 

 
6. Finansowanie wydatków związanych z wyposażeniem, adaptacją pomieszczeń 
oraz sprzętem informatycznym: 

1) adaptacja, budowa i rozbudowa pomieszczeń biurowych i konferencyjnych, 
2) najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, 
3) w przypadku zakupu – koszty amortyzacji pomieszczeń biurowych w okresie 

realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013” proporcjonalnie 
do ich wykorzystania na potrzeby realizacji zadań z zakresu Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007 - 2013”, 

4) roboty budowlane oraz projektowe, 
5) wynajęcie sal, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia, 
6) przygotowanie i rozbudowa krajowego oraz lokalnych systemów 

informatycznych monitoringu, 
7) utrzymanie systemu informatycznego, 
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8) wydatki związane ze zwiększeniem liczby użytkowników sieci komputerowych, 
9) zakup i eksploatacja sprzętu informatycznego, komputerowego, 

teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego, 
10) zakup lub leasing oraz eksploatacja wyposażenia i urządzeń niezbędnych dla 

realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”, 

11) zakup materiałów oraz wyposażenia biurowego, 
12) zakup materiałów niezbędnych dla realizacji Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007 - 2013”, 

13) zakup i instalacja oprogramowania i zakup licencji, 
14) zakup usług telekomunikacyjnych – w tym zakup telefonów komórkowych i 

opłaty abonamentowe, 
15) wydatki związane ze zbieraniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i 

analizowaniem danych, 
16) zakup lub leasing środków transportu na potrzeby przygotowania, 

zarządzania, wdrażania, kontroli, monitoringu i oceny Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007 - 2013” oraz koszty związane z ich ubezpieczeniem oraz 
niezbędnymi naprawami, 

17) wynajem środków transportu, 
18) konserwacja i utrzymanie sprzętu i wyposażenia. 
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UZASADNIENIE 
 
 Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 
19 ustawy z dnia ………………… 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego Rozwoju 
sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr … 
poz…..). 
  
 Celem przedmiotowego rozporządzenia jest zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, 
wdrażanie, kontrolę, monitoring i ocenę Programu Operacyjnego „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013", jak 
również instytucji zaangażowanych w egzekwowanie Wspólnej Polityki Rybackiej, a 
także stworzenie efektywnego systemu informacji i promocji o programie 
operacyjnym oraz zapewnienie stworzenia i funkcjonowania Krajowej Sieci Lokalnych 
Grup Rybackich. 
 
 Pomoc techniczną przyznaje się na operację mające pozytywny wpływ na stan 
wdrożenia programu operacyjnego lub dotyczących poprzedniego bądź następnego 
okresu programowania. 
 
 Ponadto rozporządzenie określa, m.in. tryb składania wniosku o przyznanie 
pomocy technicznej, wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek o przyznanie 
pomocy technicznej oraz umowa, na podstawie której przyznawana jest pomoc 
techniczna. 
 

Proponowany poziom pomocy udzielanej beneficjentowi może wynosić 
maksymalnie 100% wysokości kosztów kwalifikowalnych. 
 

Realizacja operacji odbywać się będzie na podstawie umowy o przyznanie 
pomocy technicznej zawartej między instytucją pośredniczącą wyznaczoną do 
realizacji osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna a beneficjentem albo, w przypadku 
gdy beneficjentem jest instytucja pośrednicząca, zawartej między Ministrem 
właściwym ds. rybołówstwa a instytucją pośredniczącą.  

 
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), projekt rozporządzenia 
zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi.  
 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, w związku 
z tym nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 
poz. 597). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
 

1. Podmioty objęte treścią regulacji 
 
O pomoc techniczną Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" mogą ubiegać się 
m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Ministerstwo Finansów, urzędy marszałkowskie, Okręgowe Inspektoraty 
Rybołówstwa Morskiego, Instytucja Pośrednicząca wyznaczona do realizacji osi 
priorytetowej 5 Pomoc techniczna, podmioty zaangażowane w egzekwowanie 
Wspólnej Polityki Rybackiej. 

 
2. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i 

budżety jednostek samorządu terytorialnego 
 

Rozporządzenie nie pociągnie za sobą skutków budżetowych. Regulacja nie 
spowoduje dodatkowych skutków dla budżetu państwa i nie jest konieczne 
przygotowanie pogłębionej analizy. Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje 
zwiększenia wydatków budżetu państwa, związanych z koniecznością 
współfinansowania tego działania przez budżet krajowy w wysokości 25% środków 
finansowych. Zapotrzebowanie na środki finansowe na współfinansowanie osi 
priorytetowej 5 Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007 - 2013" z budżetu krajowego zostało przewidziane w ustawie budżetowej. 
Wartość środków przewidzianych do sfinansowania w ramach współfinansowania 
krajowego wyniesie 12 234 876,24 euro. Środki finansowe (75%) przewidziane na 
udzielenie wsparcia w ramach osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna będą pochodzić 
z Europejskiego Funduszu Rybackiego i wynosić będą 36 704 628,96 euro. 

 
 
3. Wpływ regulacji na rynek pracy 

 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało wpływ na rynek 

pracy. Środki finansowe pochodzące z osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna służyć 
mają m.in. poprawie i utrzymaniu zdolności administracyjnych instytucji 
zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego. Będzie to w praktyce 
realizowane poprzez zwiększenie zatrudnienia we wszystkich tych instytucjach.  

 
 
4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w 

tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 
konkurencyjność gospodarki.  
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5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 
 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało wpływ na sytuację i 
rozwój regionalny Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności poprzez możliwość 
finansowania procesu ustanawiania lokalnych grup rybackich i ich sieci. Wymienione 
grupy, poprzez realizację przygotowanych przez siebie lokalnych strategii rozwoju 
obszarów rybackich, będą przyczyniały się do poprawy jakości i warunków życia 
społeczności na obszarach swojego działania.  

 
6. Konsultacje społeczne 

 
 
Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji społecznych do: 

1. Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o.,  
2. Krajowej Izby Producentów Ryb w Ustce,  
3. Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni,  
4. Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo sp. z o.o.,  
5. PPiUR  „Szkuner” we Władysławowie,  
6. Stowarzyszenia Armatorów Rybackich w Kołobrzegu,  
7. Zrzeszenia Rybaków Morskich-Organizacja Producentów w Gdyni,  
8. Związku Rybaków Polskich w Ustce,  
9. Stowarzyszenia Armatorów Łodziowych,  
10. Stowarzyszenia Rybaków Zalewu Wiślanego  
11. Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb, 
12. Zrzeszenia Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie  
13. Stowarzyszenia Rybak w Tolkmicku,  
14. Aukcji Rybnej Ustka sp. z.o.o,  
15. Północnoatlantyckiej Organizacja Producentów,  
16. Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Rybackich w Toruniu,  
17. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dzierżawców i Administratorów 

Nieruchomości Rybackich Skarbu Państwa w Toruniu,  
18. Zrzeszenia Producentów Ryb w Katowicach,  
19. Związku Producentów Ryb w Poznaniu,  
20. Polskiego Towarzystwa Rybackie w Poznaniu,  
21. Stowarzyszenia Rybactwa Dolnej i Środkowej Wisły w Toruniu,  
22. Dalekomorskiej Kompanii Połowowej Dalmor Sp. z o.o.,  
23. Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych,  
24. Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”,  
25. Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków,  
26. Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich w Kwidzynie,  
27. Akademii Morskiej w Szczecinie,  
28. Akademii Morskiej w Gdyni,  
29. Akademii Rolniczej w Szczecinie,  
30. Organizacji Pracodawców – Producentów Ryb Śródlądowych,  
31. Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Główny,  
32. Instytutu Rybactwa Śródlądowego,  
33. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni,  
34. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, 
35. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, 
36. Urzędu Morskiego w Gdyni,  
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37. Urzędu Morskiego w Szczecinie,  
38. Urzędu Morskiego w Słupsku,  
39. Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08/03/BS 

 14



PROJEKT 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

z dnia ……………………  
w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania oraz trybu i zakresu 

rozliczeń z realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  

 

 

Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia …………….. o wspieraniu zrównoważonego 
rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr …..,  
poz. …. ) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) szczegółowy zakres sprawozdań rocznych i końcowych sporządzanych przez instytucje 

pośredniczące i beneficjenta oraz tryb i terminy ich przekazywania; 
 2) tryb i zakres rozliczeń w odniesieniu do operacji oraz programu operacyjnego. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 
 1) rok - rok kalendarzowy; 
 2) okres sprawozdawczy - okres, którego dotyczy sprawozdanie. 
 

§ 3. 1. Zakres sprawozdania rocznego i końcowego programu składanego przez instytucje 
pośredniczące do instytucji zarządzającej, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
…………….. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 
Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr …..,  poz. …. ), zwany dalej „ustawą”, 
określono w art. 67 rozporządzenia Rady  (WE) 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r.  w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), zwanego dalej 
„rozporządzeniem nr 1198/2006”. 

2. Zakres sprawozdania rocznego i końcowego składanego przez beneficjentów, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, obejmuje: 
 1) informacje ogólne dotyczące operacji; 
 2) informacje dotyczące przebiegu realizacji operacji oraz realizacji planu rzeczowego; 
 3) informacje dotyczące postępu realizacji planu finansowego operacji; 
4) prognozę przebiegu realizacji operacji w kolejnym okresie sprawozdawczym – tylko w 

przypadku sprawozdania rocznego, z wyłączeniem sprawozdania końcowego; 
5) informację na temat przestrzegania polityk Wspólnoty przy realizacji operacji, z 
zastrzeżeniem ust. 4; 

 6) informację na temat wypełnienia zobowiązań w zakresie promocji operacji; 
 7) informacje o napotkanych problemach oraz przeprowadzonych u beneficjenta kontrolach. 

                                                 
1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 
ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 



3. Beneficjent może nie umieścić w sprawozdaniu informacji, o których mowa w ust. 2 
pkt 5, oraz informacji dotyczących stopnia osiągania wartości wskaźników monitorujących 
rezultatu i oddziaływania, wynikających z ust. 2 pkt 2, po wyrażaniu zgody przez instytucję 
zarządzającą. 

4. Sprawozdanie końcowe sporządzane przez beneficjenta nie zawiera informacji, o 
których mowa w ust. 2 pkt 4. 

5. Wzór sprawozdań, o których mowa w ust. 1 -2 przygotowuje instytucja zarządzająca i 
umieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 
rybołówstwa oraz na stronach internetowych administrowanych przez instytucje 
pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy. 

§ 4. 1. Instytucja pośrednicząca sporządza sprawozdania, o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt 1 ustawy, w formie pisemnej i elektronicznej. 

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, instytucja pośrednicząca przekazuje instytucji 
zarządzającej, w następujących terminach: 
 1) roczne - przed upływem 50 dni od dnia upływu okresu sprawozdawczego; 
 2) końcowe - przed upływem 70 dni od dnia zakończenia osi priorytetowej lub programu. 

3. Sprawozdania roczne i końcowe zawierają informacje dotyczące stanu realizacji 
operacji oraz informacje o realizacji wskaźników postępu rzeczowego lub w inny sposób 
wskazany przez instytucję zarządzającą. 

4. Do sprawozdania rocznego instytucje pośredniczące dołączają prognozę wydatków w 
kolejnych okresach sprawozdawczych – dwa kolejne okresy sprawozdawcze programu. 
Sprawozdanie końcowe nie zawiera prognozy wydatków. 

5. W przypadku braku akceptacji instytucji zarządzającej dla sprawozdania 
przygotowanego przez instytucję pośredniczącą, instytucja pośrednicząca postępuje według 
wytycznych instytucji zarządzającej wydanych zgodnie z art. 23 pkt 2 ustawy. 

§ 5. 1. Beneficjent sporządza sprawozdania roczne i końcowe z realizacji operacji po 
zakończeniu okresu sprawozdawczego i przekazuje je instytucji określonej w decyzji lub 
umowie o dofinansowanie operacji w formie pisemnej i elektronicznej. 

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w następujących terminach: 
 1) roczne - przed upływem 21 dni od dnia upływu okresu sprawozdawczego; 
 2) końcowe - przed upływem 30 dni od dnia zakończenia operacji. 
 

§ 6. 1. Instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca za zgodą instytucji 
zarządzającej, pod warunkiem zachowania zdolności agregacji danych monitoringowych, 
może zwolnić beneficjenta z obowiązku sporządzania sprawozdania rocznego z realizacji 
operacji w przypadku, gdy czas realizacji operacji zgodnie z umową o dofinansowanie lub 
decyzją o dofinansowanie operacji nie przekracza dwóch okresów sprawozdawczych. 

2. Zwolnienie z obowiązku sporządzania przez beneficjenta sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 1, zostanie określone w umowie o dofinansowanie lub w decyzji. 

3. W przypadku gdy realizacja operacji rozpoczęła się przed dniem podpisania umowy 
lub wydanie decyzji o dofinansowanie operacji, beneficjent sporządza pierwsze sprawozdanie 
za cały dotychczasowy okres realizacji operacji. 

§ 7. 1. Refundacja wydatków poniesionych przez beneficjenta następuje z publicznych 
środków wspólnotowych lub innych środków publicznych na podstawie wniosku o płatność, 
złożonego przez beneficjenta wraz z załączonymi kopiami dokumentów poświadczonym za 
zgodność z oryginałem, potwierdzających poniesione wydatki, z zastrzeżeniem § 8.  
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2. Złożony przez beneficjenta wniosek o płatność wraz z załączonymi kopiami 
dokumentów, o których mowa w ust. 1, jest przedmiotem kontroli, o której mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy. 

3. Wzór wniosku beneficjenta o płatność określa załącznik do rozporządzenia. Wniosek 
jest sporządzany w formie pisemnej lub elektronicznej. Instytucja pośrednicząca ustala format 
wersji elektronicznej wniosku beneficjenta o płatność oraz sposób jego przekazywania. 

4. Dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki są: 
 1) zapłacone faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z 

dowodami zapłaty; 
 2) inne dokumenty, określone przez instytucję zarządzającą, poświadczające wkład własny 

beneficjenta, jeżeli poniesione wydatki nie mogą być potwierdzone dokumentami, o 
których mowa w pkt 1. 
5. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 4, przechowywane przez beneficjenta i  

stanowią przedmiot kontroli, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 
6. Instytucja zarządzająca wyda wytyczne, co do sposobu potwierdzenia za zgodność z 

oryginałem kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1. 
7. Refundacja wydatków poniesionych przez beneficjenta z tytułu realizacji operacji, w 

części określonej w umowie lub decyzji o dofinansowanie operacji, następuje w możliwie 
najkrótszym terminie. Szczegółowe zasady, tryb i terminy przekazywania beneficjentom 
środków określa umowa lub decyzja o dofinansowanie operacji. 

8. Jeżeli system finansowania operacji zakłada przekazywanie środków beneficjentowi 
przed dokonaniem wydatków, refundacja, o której mowa w ust. 1, oznacza rozliczenie 
otrzymanych środków. 

§ 8.  Nie wyklucza się możliwości dokonania płatności na podstawie umowy o 
dofinansowanie albo decyzji, o ile przepisy odrębne tak stanowią. 

§ 9. 1. Wniosek beneficjenta o płatność może dotyczyć: 
 1) płatności pośredniej - kwoty wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu 

realizacji operacji; 
 2) płatności końcowej - kwoty obejmującej wszystkie poniesione wydatki kwalifikowalne 

na realizację operacji lub ostatniej kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych. 
2. Wniosek beneficjenta o płatność może również dotyczyć pierwszej płatności oraz 

premii, o której mowa w § 7 ust. 8. 
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie wymaga przedstawienia kopii dokumentów, o 

których mowa w § 7 ust. 1. 
4. Wniosek beneficjenta o płatność końcową jest składany wraz ze sprawozdaniem 

końcowym z realizacji operacji, o którym mowa w § 5, z zastrzeżeniem ust. 5. 
5. Instytucja pośrednicząca upoważniona przez instytucję zarządzającą w umowie, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy, może, w indywidualnych przypadkach, przedłużyć 
okres złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową. 

§ 10. 1. Jeżeli złożony przez beneficjenta wniosek o płatność zawiera błędy formalno-
rachunkowe, instytucja przyjmująca wniosek wzywa beneficjenta do uzupełnienia lub 
poprawienia wniosku. 

2. W przypadku stwierdzenia oczywistych błędów formalno-rachunkowych przepis ust. 1 
nie wyklucza możliwości uzupełnienia lub poprawienia wniosku przez pracownika instytucji 
przyjmującej wniosek. 

3. O każdym uzupełnieniu lub poprawieniu wniosku, o których mowa w ust. 1, 
beneficjent powinien być niezwłocznie poinformowany w formie pisemnej przez instytucję 
przyjmującą wniosek. 
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4. Instytucja przyjmująca wniosek nie może poprawiać lub uzupełniać: 
 1) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, o ile 

nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych; 
 2) załączonych kserokopii dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 5. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, instytucja przyjmująca może wyłącznie 
stwierdzić, czy kopie tych dokumentów zawierają dane zgodne z ustawą z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)). 

§ 11. 1. W wyniku kontroli, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, instytucja 
zarządzająca lub instytucje pośredniczące, poświadczają kwotę wydatków kwalifikowalnych. 

2. Poświadczona kwota wydatków kwalifikowalnych jest pomniejszana o wykazany 
przez beneficjenta przychód, zgodnie z art. 56 rozporządzenia nr 1198/2006. 

3. Po dokonaniu poświadczenia, o którym mowa w ust. 1, instytucja zarządzająca, 
instytucja pośrednicząca zatwierdza do wypłaty na rzecz beneficjenta określoną kwotę z 
publicznych środków wspólnotowych objętych decyzją lub umową o dofinansowanie. Kwota 
do wypłaty jest pomniejszana o korekty - kwoty niewłaściwie wydatkowane a przekazane na 
podstawie wcześniej zrealizowanych wniosków beneficjenta o płatność. Zatwierdzając kwoty 
do wypłaty, uwzględnia się wielkość dokonanych wypłat celem zachowania poziomu 
refundacji ustalonego w decyzji lub umowie o dofinansowanie operacji. 

4. Płatność końcowa jest dokonywana po spełnieniu łącznie następujących warunków: 
 1) wyniki kontroli, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, przeprowadzonej na zakończenie 

realizacji operacji, potwierdzają prawidłową realizację operacji lub usunięcie 
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych w trakcie 
realizacji operacji; 

 2) zostało zatwierdzone sprawozdanie końcowe z realizacji operacji; 
 3) brak informacji wskazujących na negatywne wyniki kontroli przeprowadzonych przez 

inne instytucje upoważnione do działań kontrolnych. 
5. Informacja o kwocie środków zatwierdzonych do wypłaty jest przekazywana 

beneficjentowi, niezwłocznie po zatwierdzeniu kwoty do wypłaty, o którym mowa w ust. 3. 
Dodatkowo do informacji dołącza się uzasadnienie w przypadku rozbieżności między kwotą 
środków zatwierdzonych do wypłaty a kwotą wnioskowaną przez beneficjenta. 

§ 12. 1. Instytucje właściwe w zakresie weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność lub 
wypłacania środków z publicznych środków wspólnotowych na rzecz beneficjentów 
sporządzają zestawienia wydatków poświadczonych i zrefundowanych beneficjentom w 
ramach realizacji poszczególnych działań, w formie określonej przez instytucję zarządzającą. 
Zestawienie jest sporządzane w formie pisemnej i elektronicznej. 

2. Zestawienie wydatków, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane do instytucji 
zarządzającej. 

3. Przed przekazaniem do instytucji zarządzającej oraz przed przekazaniem, o którym 
mowa w ust. 4, zestawienie wydatków wymaga poświadczenia przez instytucję właściwą w 
zakresie weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność, na podstawie przeprowadzonej 
kontroli realizacji operacji i programu, o których mowa w art. 23 pkt 1 i art. 24 ust. 1 ustawy. 

4. W przypadku gdy instytucja właściwa w zakresie wypłacania na rzecz beneficjentów 
środków wspólnotowych nie jest instytucją właściwą w zakresie weryfikacji wniosków 
                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, 
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 
1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, 
poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540. 
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beneficjenta o płatność, instytucja właściwa w zakresie weryfikacji wniosków przekazuje 
zestawienie wydatków do instytucji właściwej w zakresie wypłacania środków. 

 
§ 13. 1. Instytucja zarządzająca w ramach realizacji całego programu i poszczególnych 

środków sporządza nie rzadziej niż raz na pół roku poświadczenie i deklarację wydatków oraz 
wniosek o płatność okresową lub końcową . 

2. Podstawą do sporządzenia poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o 
płatność okresową lub końcową, o którym mowa w ust. 1, są w szczególności poświadczone 
zgodnie z § 12 ust. 3 zestawienia wydatków, o których mowa w § 12 ust. 1, oraz wyniki 
przeprowadzonych przez instytucję zarządzającą kontroli realizacji operacji, o których mowa 
w art. 23 pkt 1 i art. 24 ust. 1 ustawy. 

3.  Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową lub 
końcową, o których mowa w ust. 1, są przekazywane nie rzadziej niż raz na pół roku do 
instytucji certyfikującej. 

4. W przypadku gdy poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność 
okresową lub końcową, o których mowa w ust. 1, wskazują na wyższy poziom 
współfinansowania środka z publicznych środków wspólnotowych niż określony w programie 
operacyjnym, którego wniosek o płatność okresową lub końcową dotyczy, instytucja 
zarządzająca przekazuje razem z poświadczeniem i deklaracją wydatków oraz wnioskiem o 
płatność okresową lub końcową uzasadnienie przyczyn wyższego poziomu 
współfinansowania środka. 

5. Instytucja certyfikująca może wstrzymać certyfikację zestawienia wydatków, o którym 
mowa w ust. 1, w sytuacji gdy nie zaakceptuje uzasadnienia, o którym mowa w ust. 4. 

6. W przypadku braku akceptacji, o którym mowa w ust. 5, instytucja zarządzająca jest 
zobowiązana uzgodnić z instytucją certyfikującą sposób zapewnienia poziomu 
współfinansowania środka z publicznych środków wspólnotowych określonego w programie 
operacyjnym. 

§ 14. 1. Instytucja certyfikująca dokonuje weryfikacji poświadczenia i deklaracji 
wydatków oraz wniosku o płatność okresową lub końcową, o których mowa w § 13 ust. 1, 
przedstawionych przez instytucję zarządzającą i na tej podstawie certyfikuje poniesione 
wydatki wobec Komisji Europejskiej. 

2. Certyfikacja wydatków, o której mowa w ust. 1, następuje w szczególności w 
przypadku, gdy: 
 1) poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową lub końcową są 

poprawne pod względem formalnym; 
 2) wyniki kontroli realizacji programu, stanowiące realizację obowiązków wynikających z 

art. 42 rozporządzenia Komisji (WE) nr 498//2007 z dnia 26 marca 2007 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 
1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 
10.05.2007, str. 1) oraz wyniki kontroli innych organów upoważnionych do tego na 
podstawie odrębnych przepisów nie wskazują na rażące nieprawidłowości w 
wydatkowaniu środków; 

 3) instytucja zarządzająca, składająca wniosek, powiadomiła na piśmie instytucję 
certyfikującą oraz instytucję audytową o zmianie systemu w części dotyczącej 
zarządzania i kontroli finansowej, jeżeli takie zmiany miały miejsce w okresie od 
przekazania ostatniego wniosku o płatność, a instytucja certyfikująca w terminie 7 dni od 
otrzymania powiadomienia nie zgłosiła na piśmie zastrzeżeń do tych zmian. 
3. Instytucja certyfikująca niezwłocznie przekazuje na rachunek programowy instytucji 

zarządzającej środki otrzymane z Komisji Europejskiej tytułem refundacji. Wnioski wraz z 

 5 



zestawieniem bieżących płatności są przekazywane do instytucji zarządzającej, która 
dokonuje weryfikacji wniosków i przekazuje je do instytucji certyfikującej. 

4. Instytucja certyfikująca przekazuje instytucji zarządzającej do 10 dnia miesiąca 
informacje o wydatkach poświadczonych w miesiącu poprzednim wobec Komisji 
Europejskiej oraz o środkach otrzymanych w miesiącu poprzednim z Komisji Europejskiej 
tytułem refundacji i przekazanych na rachunek programowy instytucji zarządzającej.  

§ 15. 1. Instytucja certyfikująca po otrzymaniu płatności zaliczkowej, o której mowa w 
art. 81 ust. 1 rozporządzenia nr 1198/2006, przekazuje środki z tej płatności na rachunek 
instytucji zarządzającej. 

2. Instytucja certyfikująca przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, na wniosek 
instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej zaakceptowany przez instytucję 
zarządzającą. Wnioskowana kwota jest wyliczana na podstawie prognozy wydatków zawartej 
w sprawozdaniach, o których mowa w § 5 ust. 4, na kolejny okres sprawozdawczy. 

3. Instytucja zarządzająca przekazuje do instytucji certyfikującej wniosek o zaliczkę na 
realizację płatności przewidzianych w danym kwartale do końca drugiego miesiąca tego 
kwartału. 

4. Jeżeli stan środków na rachunku bankowym instytucji zarządzającej umożliwia 
realizację bieżących zobowiązań, zgodnie z prognozą wydatków, o której mowa w ust. 2, 
instytucja certyfikująca może wstrzymać przekazanie wnioskowanej kwoty zaliczki lub 
zrealizować wniosek w części. 

5. Instytucja zarządzająca i instytucje pośredniczące są zobowiązane, na żądanie 
instytucji certyfikującej, do przekazania w terminie 10 dni od otrzymania pisemnego żądania 
od instytucji certyfikującej kopii wyciągu bankowego potwierdzającego stan rachunku 
programowego. 

6.  W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia płynności finansowej 
programu operacyjnego instytucja certyfikująca może wystąpić do instytucji zarządzającej i 
instytucji pośredniczącej z żądaniem zwrotu środków, jeśli instytucje te nie wykorzystają 
środków z zaliczki przekazanej na realizację płatności przewidzianych w danym kwartale. W 
takim przypadku instytucja zarządzająca i instytucje pośredniczące są zobowiązane do zwrotu 
niewykorzystanych środków w terminie 10 dni od otrzymania pisemnego żądania od 
instytucji certyfikującej. 

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 

 

 

MINISTER ROLNICTWA 

      I ROZWOJU WSI 
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Załącznik do rozporządzenia  
Ministra Rolnictwa i Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 
z dnia ...................... 2009 r. 

 

WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O PLATNOŚĆ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/03/BS 

 7 



                                 
 

 
 
                             

  WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ    

 
(1_) Wniosek za okres: od dnia ………………………. 20… r. do dnia …………………… 20…. r. 

Instytucja przyjmująca wniosek:  

Nr wniosku:   Data wpłynięcia wniosku:   

Osoba przyjmująca wniosek:   Podpis i pieczęć:   

 
                             
 
(2_) Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Rybacki  (EFR) 

(3_) Program Operacyjny: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013”  

(4_) Priorytet:  …………………………………………………………….. 

(5_) Środek: ……………………………………………………………….. 

 (6_) Nazwa operacji: ……………………………………………………… 
 (7_) Nr operacji: …………………………………………………………… 

(9_) Umowa/decyzja* o dofinansowaniu nr  ……………………    (10_) z dnia  ……………. 20… r. 

 na kwotę dofinansowania  …………………………….  PLN, słownie ……………………… złotych ……. 

(11_) co stanowi ……  % kwoty wydatków kwalifikowalnych.   

(12_) okres realizacji operacji  od dnia ……………  20…  r.  do dnia………………….  20… r. 
 
 
 
 
 



                                 
 
(13_) Płatność (pierwsza, pośrednia, końcowa, premia)        ………………………… 

(14_) kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem …………………….  PLN  

(15_) wnioskowana kwota ……………………………….. PLN  

(16_) kwota otrzymanych płatności w ramach operacji: ……………………………  PLN  
 
 
 
(17_) DANE BENEFICJENTA  

Nazwa/Imię i nazwisko*: ………………………………………………..  
 

ul. /al. /pl  …………………………………………………………..…… 
 

nr domu:  ……………  nr lokalu: ………………………………………. 
 

miejscowość: ………………….  kod: ………………………….………. 
 

telefon: ………………………….  faks: ……………………  e-mail: ……………………………..
 

(18_) Osoba do kontaktu (jeżeli inna niż beneficjent):   
 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………. 
 

telefon: …………………………  faks: ………………….… e-mail: ………………………………. 
 

(19_) Rachunki bankowe, na które należy dokonać płatności (zgodnie z umową/decyzją* o dofinansowaniu):   

Posiadacz rachunku: ……………………………………..................... 
 

Nazwa banku: ………………………………………………………… 
 

nr rachunku bankowego: ………………………………..……  

 
 
                             

mailto:kancelaria@minrol.gov.pl
mailto:kancelaria@minrol.gov.pl
mailto:kancelaria@minrol.gov.pl
mailto:kancelaria@minrol.gov.pl


                                 
 
 

INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku                     
(20_) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem  

                            
    

nr
 d

ok
um

en
tu

 

da
ta

 w
ys

ta
w

ie
ni

a 
do

ku
m

en
tu

 

nu
m

er
 k

si
ęg

ow
y 

lu
b 

ew
id

en
cy

jn
y 

po
zy

cj
a 

w
 

ze
st

aw
ie

ni
u 

rz
ec

zo
w

o-
 

fin
an

so
w

ym
 

da
ta

 z
ap
ła

ty
 

sp
os

ób
 z

ap
ła

ty
 

(G
 - 

go
tó

w
ka

, 
P 

- p
rz

el
ew

, 
K

 - 
ka

rt
a)

 
na

zw
a 

to
w

ar
u 

lu
b 

us
łu

gi
 / 

po
zy

cj
a 

na
 

do
ku

m
en

ci
e 

N
IP

 w
ys

ta
w

cy
 

do
ku

m
en

tu
 

kw
ot

a 
do

ku
m

en
tu

 
br

ut
to

 

kw
ot

a 
do

ku
m

en
tu

 
ne

tt
o 

kw
ot

a 
w

yd
at

kó
w

 
kw

al
ifi

ko
w

al
ny

ch
 

w
 ty

m
 V

A
T

 

    1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  

  1              

 2             

 …             

  suma ogółem 
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Potwierdzam ilość załączonych kopii dokumentów oraz dowodów zapłaty z niniejszym zestawieniem.  

Imię i nazwisko: .......................................... data: ............................ podpis: ....................................... 



                                 
 
 
 
(21_) ŹRÓDŁA, Z KTÓRYCH ZOSTAŁY SFINANSOWANE WYDATKI  

Źródło  Kwota wydatków 
ogółem  

Kwota wydatków 
kwalifikowalnych  

Krajowe środki publiczne:   

- budżet państwa      

- budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla 
regionalnego  

    

- budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla 
lokalnego  

    

- inne środki publiczne      

Pozostałe źródła:   

- prywatne      

- inne      

suma ogółem w PLN:      

w tym:       

- inne      

 
 
 

 
 
 
 



                                 

                                                

 

 
 
 
 

 
1 Należy wpisać okres zgodnie z punktem 1 wniosku beneficjenta o płatność. 
2 Należy zaznaczyć odpowiednią płatność zgodnie z punktem 13 wniosku beneficjenta o płatność. 
3 Suma wartości brutto kosztów niekwalifikowalnych i podatku VAT wyliczonego dla kosztów kwalifikowanych. 
4 Koszty ogólne kwalifikowalne określone zgodnie  z przepisami o warunkach i trybie udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”oraz z przepisami Unii Europejskiej  regulującymi warunki, jakie muszą spełniać wydatki na środki 
współfinansowane z funduszy strukturalnych. 

 
 
 
(22_) Zestawienie rzeczowo-finansowe realizacji operacji 
 
Wniosek o płatność za okres: od dnia……………… 20… r. do dnia………………………. 20…  r. 1

Płatność2: pierwsza  pośrednia  końcowa  
 

Koszty kwalifikowalne 

Lp. 
Wyszczególnienie zakresu 

rzeczowego (obiekty, roboty 
zakupy) w układzie rzeczowym  

Całkowity koszt  (nakłady 
inwestycyjne)  
w zł (z VAT) 

Razem 
koszty kwalifikowalne 

w zł 

Koszty ogólne  
kwalifikowalne4

w zł 

Koszty niekwalifikowalne3

w zł 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1    

 

 

  
2     
…         

Razem     



                                 
 
 
 
         (23_) Oświadczenie beneficjenta:  

  
          Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, a 

         wydatki wykazane we wniosku zostały zapłacone.    Jestem  świadomy odpowiedzialności karnej 

         wynikającej z art. 271 Kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej 

         znaczenie prawne. 

         Oświadczam, że dokumentacja związana z operacją przechowywana jest w: 

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

(24_) Załączniki:  
 
1) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o podobnej 

wartości dowodowej, zgodne z poz. (20_) wniosku, wraz z dowodami zapłaty;   

2) Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające odbiór / wykonanie prac;  

3) Oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów bankowych lub przelewów 

bankowych, dokumentujących operacje na rachunku, którego wniosek dotyczy;   

4) Inne dokumenty, o ile są wymagane zgodnie z umową/decyzją* o dofinansowanie.   

 

          
  (25_)        

  Miejscowość:   Data:   Podpis (imię i nazwisko):     

          
 
 
 

*     Niepotrzebne skreślić.  
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UZASADNIENIE 

 

Powyższe rozporządzenie stanowi realizacje upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22 

ust. 6 ustawy z dnia …………….. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego  

z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr ..,  poz. …). Projektowane rozporządzenie 

określa tryb terminy i zakres sprawozdawczości dotyczącej realizacji programu operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-1003” oraz 

tryb i zakres rozliczeń w odniesieniu do operacji realizowanych przez beneficjentów.  

Projekt rozporządzenia jest efektem doświadczeń zdobytych przy realizacji Sektorowego 

Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” oraz wynikiem współpracy  

z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Jego wprowadzenie ma na celu implementację sprawnego  

i rzetelnego systemu sprawozdawczości, który będzie generował kompletne, wielopłaszczyznowe  

i przejrzyste zestawienia danych dotyczących realizacji programu operacyjnego zarówno na poziomie 

realizacji planu rzeczowego, jak i na płaszczyźnie finansowej w ujęciu statycznym i dynamicznym. 

Projekt rozporządzenia zakłada podział sprawozdań według kryterium podmiotowego i 

okresowego. W przypadku sprawozdań rocznych i końcowych składanych przez instytucje 

pośredniczące do instytucji zarządzającej, projektowane rozporządzenie odsyła do wytycznych 

wskazanych w odpowiednich rozporządzeniach Komisji i Rady. W przypadku sprawozdań rocznych i 

końcowych składanych przez beneficjentów do instytucji pośredniczącej, projektowane 

rozporządzenie jasno określa zakres rzeczowy i finansowy informacji, które musza się w nim znaleźć. 

Szerokie spektrum przedmiotowe informacji pozwoli na stworzenie kompleksowych oraz 

informacyjnie wyczerpujących sprawozdań przygotowywanych na poziomie instytucji 

pośredniczących i instytucji zarządzającej, co natomiast składa się na realizację jednego z głównych 

celów projektowanego rozporządzenia.  

Projektowane rozporządzenie jasno i precyzyjnie określa terminy składania sprawozdań, które 

odpowiednio zostały skorygowane w odniesieniu do doświadczeń zdobytych w poprzednim okresie 

programowania. Dodatkowe zastrzeżenie, co do formy pisemnej i elektronicznej, pozwoli  

na błyskawiczne przekazywanie informacji, ich wycinków lub przekrojów do zainteresowanych 

podmiotów jak również sprosta wymogom stawianym przez wspólnotową jurysdykcję. Projekt 

przewiduje nadanie instytucji zarządzającej (bądź wyjątkowo instytucji pośredniczącej za zgodą 

instytucji zarządzającej) kompetencji do zwolnienia z obowiązku przygotowywania określonego 

sprawozdania przez beneficjenta, gdy czas realizacji operacji nie przekracza dwóch okresów 

sprawozdawczych. Ze względu na założony podział terminowy sprawozdań, powyższe rozwiązanie 

pozwoli na znaczne ograniczenia agregacji identycznych merytorycznie sprawozdań lub takich,  



dla których zmiany treści nie wpływają ani finansowo, ani merytorycznie na wierny i prawidłowy 

obraz sprawozdań przygotowanych na wyższych szczeblach administracji.  

W przypadku trybu i zakresu rozliczeń projekt rozporządzenia jasno określa dwie drogi 

finansowania wydatków w ramach Programu. Projekt zakłada finansowanie drogą refundacji 

wydatków lub dokonania płatności na podstawie umowy o dofinansowanie. Konieczność 

przygotowania przez beneficjenta wniosku o płatność w formie pisemnej i elektronicznej 

podyktowana została udogodnieniami sprawozdawczymi opisanymi w przypadku sprawozdań 

rocznych i końcowych.  Dodatkowo, w projekcie podkreślono ważność rzetelnego potwierdzenia 

dokumentów finansowych potwierdzających celowość i prawdziwość wydatków przedstawionych 

przez beneficjenta do refundacji. Na równi postawiono wymóg dostarczenia dodatkowych 

dokumentów poświadczających  zdarzenia gospodarcze mające istotne znaczenie, w przypadku gdy 

dokumenty księgowe nie są wystarczające. Takie rozwiązanie ze strony prawodawstwa pozwoli  

na wyeliminowanie w znacznym stopniu nieuczciwych beneficjentów, którzy zakładają wykorzystanie 

otrzymanych środków w celach nie zgodnych z polityka wspólnotową.  

W przypadku błędów/braków formalno-rachunkowych we wniosku złożonym przez 

beneficjenta, projekt zakłada możliwość wezwania beneficjenta do skorygowania/uzupełnienia 

nieprawidłowości powstałych na tym etapie. Takie rozwiązanie nie odcina beneficjentów do 

otrzymania pomocy i pozwala na pełniejsze wykorzystanie środków wspólnotowych, co w sytuacji 

polskiego rybactwa i rybołówstwa jest szczególnie ważne. Po przeprowadzeniu skrupulatnych kontroli 

wniosków o płatność instytucja zarządzająca lub w określonych przypadkach instytucja pośrednicząca, 

poświadcza wielkość wydatków kwalifikowanych. Taka kontrola pozwala na wykrycie 

nieprawidłowości i pomniejszenie dotacji/refundacji beneficjenta o kwoty mu nienależne.  

Projekt rozporządzenia przewiduje szereg zabezpieczeń proceduralnych pozwalających na 

uniknięcie jak największej ilości błędów formalno-rachunkowych na poziomie współpracy pomiędzy 

instytucją weryfikującej wnioski beneficjenta o płatność, instytucją zarządzającą i instytucją 

certyfikującą. Polegają one głównie na powielonej agregacji danych, której celem jest wzajemne 

weryfikowanie i poświadczanie zestawień przekazywanych pomiędzy ww. instytucjami. Pozwala to 

na wzajemne i bieżące monitorowanie przepływu środków wspólnotowych do beneficjenta.  

Celem zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków na rachunku programowym zastosowano 

rozwiązania płatności zaliczkowej z poprzedniego okresu programowania jak również rozwiązania 

stosowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Połączenie tych podobnych działań stworzyło 

perfekcyjny mechanizm współpracy na poziomie przepływu środków wspólnotowych pomiędzy 

rachunkiem programowym Komisji Europejskiej a rachunkiem programowym instytucji 

zarządzającej. 
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Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie 

podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 

grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i 

aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia 

Projektowane rozporządzenie dotyczy następujących podmiotów: 

1) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w zakresie pełnienia funkcji instytucji zarządzającej; 

2) samorządu województwa – w zakresie pełnienia funkcji instytucji pośredniczącej; 

3) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w zakresie pełnienia funkcji instytucji 

pośredniczącej; 

4) Ministra Finansów - w zakresie pełnienia funkcji instytucji certyfikującej i instytucji 

audytowej; 

5) Instytucji pośredniczącej dla osi priorytetowej 5 programu operacyjnego; 

6) beneficjentów programu operacyjnego. 

 

2. Wpływ rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu  

na sektor finansów publicznych. 

 

3. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu  

na regulację rynku pracy. 

 

4. Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowane rozporządzenie będzie neutralne w stosunku do problematyki konkurencyjności 

gospodarki polskiej i przedsiębiorczości, w tym funkcjonowania przedsiębiorstw. 

 

5. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sytuację  

i rozwój regionów. 

 

6. Konsultacje społeczne 

Projekt zostanie przesłany do konsultacji do: 

1. Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.,  
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2. Krajowa Izba Producentów Ryb w Ustce,  

3. Morski Instytut Rybacki w Gdyni,  

4. Organizacja Producentów Rybnych Władysławowo Sp. z o.o.,  

5. PPiUR  „Szkuner” we Władysławowie,  

6. Stowarzyszenie Armatorów Rybackich w Kołobrzegu,  

7. Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja Producentów w Gdyni,  

8. Związek Rybaków Polskich w Ustce,  

9. Stowarzyszenie Armatorów Łodziowych,  

10. Stowarzyszenie Rybaków Zalewu Wiślanego  

11. Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb, 

12. Zrzeszenie Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie  

13. Stowarzyszenie Rybak w Tolkmicku,  

14. Aukcja Rybna Ustka sp. z.o.o,  

15. Północnoatlantycka Organizacja Producentów,  

16. Ogólnopolski Związek Pracodawców Rybackich w Toruniu,  

17. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dzierżawców i Administratorów Nieruchomości Rybackich 

Skarbu Państwa w Toruniu,  

18. Zrzeszenie Producentów Ryb w Katowicach,  

19. Związek Producentów Ryb w Poznaniu,  

20. Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu,  

21. Stowarzyszenie Rybactwa Dolnej i Środkowej Wisły w Toruniu,  

22. Dalekomorska Kompania Połowowa Dalmor Sp. z o.o.,  

23. Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych,  

24. Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”,  

25. Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków,  

26. Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich w Kwidzynie,  

27. Akademia Morska w Szczecinie,  

28. Akademia Morska w Gdyni,  

29. Akademia Rolnicza w Szczecinie,  

30. Organizacja Pracodawców – Producentów Ryb Śródlądowych,  

31. Polski Związek Wędkarski Zarząd Główny,  

32. Instytut Rybactwa Śródlądowego,  

33. Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni,  

34.  Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, 

35. Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, 

36. Urząd Morski w Gdyni,  

37. Urząd Morski w Szczecinie,  
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38. Urząd Morski w Słupsku,  

43. Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno, 
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PROJEKT 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia ……………………  
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli 
w instytucjach pośredniczących oraz kontroli operacji realizowanych w ramach programu 

operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów  
rybackich 2007-2013” 

 

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia …………….. o wspieraniu zrównoważonego 
rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr …..,  
poz. …. ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób przeprowadzania kontroli w instytucjach 
pośredniczących oraz kontroli operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 
realizowanych przez instytucję zarządzającą lub na jej zlecenie.  
 

§ 2. 1. Kontrola, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia ……………  o wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, 
zwanej dalej „ustawą”, jest przeprowadzana przed rozpoczęciem realizacji operacji, w trakcie 
realizacji operacji, po zakończeniu realizacji operacji lub w terminie wynikającym z umowy o 
dofinansowanie. 
2. Kontrola po zakończeniu realizacji operacji jest przeprowadzana po przedstawieniu przez 
beneficjenta wniosku o płatność końcową, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ………… w sprawie  szczegółowego zakresu 
sprawozdań z realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz trybu i terminów ich przekazywania oraz 
trybu i zakresu rozliczeń w odniesieniu do operacji oraz programu operacyjnego (Dz. U. Nr … , 
poz. …). 

§ 3. Kontrola, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, może być przeprowadzona w każdym 
miejscu bezpośrednio związanym z realizacją operacji. 

 
§ 4. 1. Metodologię doboru prób, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy, opracowuje 

instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli w porozumieniu z instytucją 
certyfikującą. 

2. Metodologia doboru próby, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 
1) wystąpienie nieprawidłowości w realizowanej operacji; 
2) wartość wdrażanej operacji; 
3) stosowanie procedur zamówień publicznych; 
4) złożoność realizowanej operacji. 



 

 

§ 5. 1. Kontrola operacji, o której mowa w art. 24 ust. 1  ustawy, oraz kontrola, o której 
mowa w art. 23 pkt 1 ustawy, jest przeprowadzana na podstawie rocznego planu kontroli, o 
którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, sporządzonego przez instytucję zarządzającą. 

2. Roczny plan kontroli zawiera: 
 1) informacje o układzie chronologiczno-tematycznym kontroli zaplanowanych na dany rok; 
 2) informacje na temat struktury i organizacji kontroli opisanych w planie; 
 3) opis metodologii doboru próby, o której mowa w § 4. 

§ 6. 1. Kontrola operacji, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, oraz kontrola, o której 
mowa w art. 23 pkt 1 ustawy, są przeprowadzane na podstawie wydanego przez jednostkę 
kontrolującą pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych. 

2. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych, o którym mowa w art. 26 ust. 
2 ustawy, zawiera w szczególności:  
 1) oznaczenie jednostki kontrolującej; 
 2) datę i miejsce wystawienia; 
 3) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli; 
 4) imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolującego; 
 5) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu kontrolującego; 
 6) nazwę i adres jednostki kontrolowanej; 
 7) zakres kontroli; 
 8) podpis osoby udzielającej upoważnienia wraz z informacją o zajmowanym stanowisku i 

funkcji; 
 9) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli. 

3. Jeżeli w trakcie kontroli zachodzi konieczność zapoznania się z informacjami niejawnymi, 
osoba wchodząca w skład zespołu kontrolującego, zwana dalej „kontrolującym”, musi posiadać 
poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, uzyskane na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.2)). 

§ 7. Kontrola, o której mowa w art. 23 pkt 1 ustawy, polega na sprawdzeniu przestrzegania: 
1) procedur wyboru wniosków o dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych; 
2) procedur podpisywania umów o dofinansowanie lub wydawania decyzji o przyznaniu 

pomocy z publicznych środków wspólnotowych; 
3) procedury rozpatrywania odwołań złożonych przez wnioskodawców lub beneficjentów do 

instytucji pośredniczących; 
4) procedur w zakresie monitorowania i oceny wdrażania operacji, działań i programów; 
5) zasad archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem operacji współfinansowanych z 

publicznych środków wspólnotowych; 
6) procedur w zakresie sprawozdawczości, kontroli i rozliczeń finansowych, w tym 

poprawności kwalifikowania wydatków oraz sprawdzania rzetelności sprawozdań, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy; 

7) zgodności realizacji operacji, środków i programu z politykami Wspólnoty. 
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§ 8. Kontrola, o której mowa w art. 23 pkt 1 oraz w art. 24 ust. 1 ustawy, jest realizowana 
przez zespół kontrolujący składający się co najmniej z dwóch osób, zwanych dalej 
„kontrolującymi”. 

§ 9. 1. Kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia, o którym mowa w § 6 ust. 1, 
jest upoważniony do czynności wymienionych w art. 26 ust. 4 ustawy oraz do: 

1) swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej, z wyjątkiem miejsc 
podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową; 

2) tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki 
kontrolowanej oraz wykonania dokumentacji fotograficznej; 

3) przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych; 
4) zabezpieczania materiałów dowodowych;  
5) sprawdzania przebiegu określonych czynności; 
6) przyjmowania oświadczeń od osób kontrolowanych. 
2. Kontrolujący podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o 

postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi obowiązującymi w jednostce 
kontrolowanej. 

3. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia kontrolującym warunki i środki techniczne 
niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli. 

§ 10. 1. O terminie oraz zakresie planowanej kontroli zawiadamia się podmiot, u którego ma 
być przeprowadzona kontrola, co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem kontroli. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku kontroli przeprowadzanych w trybie 
doraźnym, o których mowa w § 23. 

§ 11. 1. Kontrolujący może zostać wyłączony z udziału w postępowaniu kontrolnym. Przepis 
art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się 
odpowiednio. 

2. Kontrolujący podlega wyłączeniu w razie zaistnienia w toku kontroli okoliczności 
mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. 

3. O wyłączeniu decyduje kierownik jednostki kontrolującej. 

§ 12. 1. Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku 
kontroli dowodów. 

2. Dowodami są dokumenty i inne nośniki informacji, opinie biegłych, jak również pisemne 
wyjaśnienia i oświadczenia oraz inne zabezpieczone przedmioty. 

3. Podmiot kontrolowany powinien przedstawić podczas kontroli, na żądanie kontrolującego, 
dokumenty związane z przedmiotem kontroli oraz udzielać szczegółowych wyjaśnień. 

4. W przypadku odmowy przedstawienia dokumentu lub udzielenia wyjaśnień, zgodnie z ust. 
3, nie uwzględnia się zastrzeżeń, o których mowa w § 19 ust. 1, złożonych w tym zakresie przez 
kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną. 

§ 13. 1. Sporządzone w trakcie kontroli dokumenty stanowiące dowód uchybień lub 
nieprawidłowości podpisują kontrolujący, wchodzący w skład zespołu kontrolującego. 

2. Jeżeli zespół kontrolujący składa się z więcej niż dwóch osób, sporządzone dokumenty 
podpisuje co najmniej dwóch kontrolujących. 
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§ 14. 1. W razie potrzeby ustalenia stanu obiektu, innych składników majątkowych albo 
przebiegu określonych czynności kontrolujący mogą przeprowadzić oględziny. 

2. Oględziny przeprowadza się w obecności kierownika komórki jednostki kontrolowanej, 
odpowiedzialnego za obiekt lub składniki majątkowe poddane oględzinom, lub osoby przez 
niego wyznaczonej. 

3. Informacja na temat przeprowadzonych oględzin wraz z ich charakterystyką oraz 
ustaleniami jest zamieszczana w informacji pokontrolnej, o której mowa w art. 26 ust. 5 ustawy. 

§ 15. 1. W przypadku uzasadnionych wątpliwości członków zespołu kontrolującego co do 
treści przedstawionych im w toku kontroli dokumentów, kierownik jednostki kontrolowanej lub 
osoba przez niego upoważniona potwierdza zgodność z oryginałem odpisów i wyciągów oraz 
zestawień i obliczeń sporządzonych na potrzeby kontroli. 

2. W przypadku odmowy dokonania czynności, o której mowa w ust. 1, kontrolujący 
umieszczają na ten temat adnotację w informacji pokontrolnej, o której mowa w art. 26 ust. 5 
ustawy. 

§ 16. 1. Zebrane w toku postępowania kontrolnego dowody w razie potrzeby kontrolujący 
odpowiednio zabezpieczają, w szczególności poprzez: 
 1) oddanie na przechowanie, za pokwitowaniem, kierownikowi lub upoważnionemu 

pracownikowi jednostki kontrolowanej; 
 2) przechowanie w jednostce kontrolowanej w oddzielnym, zamkniętym pomieszczeniu. 

2. Zabezpieczone dowody w postaci dokumentów, opinii biegłych oraz pisemnych wyjaśnień 
i oświadczeń stanowią załącznik do informacji pokontrolnej, o której mowa w § 18 ust. 1. 

3. Dowody, które nie mogą stanowić załącznika do informacji pokontrolnej, zabezpiecza się, 
a ich wykaz jest dołączony do tej informacji. 

§ 17. W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie 
przestępstwa kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie właściwy organ. 

§ 18. 1. W terminie 21 dni od dnia zakończenia kontroli zespół kontrolujący sporządza, w 
formie pisemnej, i wysyła do jednostki kontrolowanej informację pokontrolną, o której mowa w 
art. 26 ust. 5 ustawy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla kierownika jednostki 
kontrolowanej i jeden dla kierownika jednostki kontrolującej. 

2. Jeżeli sporządzenie informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaśnień, 
polegających w szczególności na zasięgnięciu przez kontrolujących opinii prawnych, termin, o 
którym mowa w ust. 1, zostaje wydłużony o czas niezbędny do ich uzyskania. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 2, beneficjent jest 
informowany, w formie pisemnej, o przedłużeniu terminu określonego w ust. 1. 

4. Informacja pokontrolna zawiera: 
1) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli; 
2) oznaczenie instytucji kontrolującej; 
3) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu kontrolującego; 
4) opis kontrolowanych procesów; 
5) ustalenia przeprowadzonej kontroli; 
6) zalecenia pokontrolne, obejmujące uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia 

stwierdzonych w czasie przeprowadzonej kontroli uchybień i nieprawidłowości. 
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5. Informację pokontrolną podpisują członkowie zespołu kontrolującego oraz kierownik 
jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona. 

§ 19. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może 
zgłosić, w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżenia do treści 
zawartych w tej informacji. 

2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną 
kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki 
kontrolującej. 

3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, 
kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną 
informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 kierownik jednostki 
kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń, informując o tym kierownika 
jednostki kontrolowanej w formie pisemnej. 

5. Jednostka kontrolująca rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ich 
otrzymania. Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu 
ustalenia zasadności zastrzeżeń. 

6. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący zmieniają lub 
uzupełniają część informacji pokontrolnej, której dotyczyły zastrzeżenia, a następnie w terminie 
określonym w ust. 5, przesyłają poprawioną informację pokontrolną ponownie do akceptacji 
jednostki kontrolowanej. Przepis § 18 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

7. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, w całości lub w części, 
kontrolujący przekazują tę informację wraz z uzasadnieniem do jednostki kontrolowanej oraz 
ponownie przekazują dwa egzemplarze informacji pokontrolnej do podpisu w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania zastrzeżeń. 

8. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania informacji pokontrolnej wysyła podpisany egzemplarz informacji 
pokontrolnej albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji 
pokontrolnej i wysyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem 
niepodpisanej informacji pokontrolnej. 

9. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej 
lub osobę przez niego upoważnioną nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń 
pokontrolnych. 

§ 20. Informacja pokontrolna jest przechowywana wraz z dokumentacją związaną z 
realizacją operacji programu operacyjnego. 

§ 21. Informację pokontrolną z kontroli, o której mowa w art. 23 pkt 1 ustawy, instytucja 
zarządzająca przekazuje do wiadomości instytucji certyfikującej oraz instytucji audytowej. 

2. Ostateczną wersję informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 1, instytucja 
zarządzająca przekazuje w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

3. Informację pokontrolną z kontroli, o której mowa w art. 26 ust. 5 ustawy, instytucja 
pośrednicząca, której zostało powierzone przeprowadzenie kontroli zgodnie z art. 24 ust. 4 
ustawy, przekazuje do wiadomości instytucji zarządzającej. 
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4. Ostateczną wersję informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 3, instytucja 
pośrednicząca przekazuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została sporządzona 
informacja pokontrolna. 

§ 22. 1. Informacje pokontrolne wskazujące na nieprawidłowości w przestrzeganiu procedur 
lub niesprawność funkcjonowania systemu wdrażania programu operacyjnego stanowią dla 
instytucji zarządzającej podstawę do wydania, w szczególności w ramach zaleceń pokontrolnych, 
o których mowa w § 18 ust. 4, pkt 6, polecenia dotyczącego: 
 1) dostosowania lub zmiany procedur; 
 2) wstrzymania realizacji płatności na rzecz jednostki kontrolowanej, wynikających z 

zestawienia wydatków; 
 3) windykacji wypłaconych środków finansowych. 

2. Cofnięcie polecenia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić po wydaniu decyzji  
instytucji zarządzającej. 

3. O wydaniu polecenia oraz o cofnięciu polecenia instytucja zarządzająca powiadamia 
niezwłocznie instytucję certyfikującą. 

§ 23. 1. Informacje w szczególności o niewłaściwej realizacji operacji lub programu 
operacyjnego, mogą stanowić podstawę do przeprowadzenia kontroli, o których mowa w art. 26 
pkt 1 oraz art. 24 ust. 1  ustawy, w trybie doraźnym. 

2. Przedmiotem kontroli w trybie doraźnym jest w szczególności weryfikacja zgodności 
uzyskanych informacji, o których mowa w ust. 1, ze stanem faktycznym. 

§ 24. Wyniki kontroli, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, potwierdzające prawidłową 
realizację operacji lub usunięcie nieprawidłowości wskazanych w informacji pokontrolnej, o 
której mowa w § 18, oraz zatwierdzenie sprawozdania końcowego z realizacji operacji, o którym 
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, są warunkami dokonania płatności końcowej na rzecz 
beneficjenta. 

§ 25. W przypadku gdy system finansowania operacji zakłada przekazywanie środków 
beneficjentowi przed dokonaniem wydatków, wyniki kontroli potwierdzające prawidłową 
realizację operacji oraz zatwierdzenie sprawozdania końcowego z realizacji operacji nie stanowią 
podstawy do dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta. 

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
MINISTER ROLNICTWA 

      I ROZWOJU WSI 

______ 
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwa, na podstawie § 1 ust. 

2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, 
Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. 
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UZASADNIENIE 

  

Projekt rozporządzenia stanowi realizacje upoważnienia ustawowego zawartego w art. 26 ust. 6 

ustawy z dnia ……………..  o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr …..,  poz. …. ). Projektowane rozporządzenie zgodnie z 

upoważnieniem ustawowym określa szczegółowy sposób przeprowadzania kontroli w odniesieniu do 

instytucji pośredniczących w zakresie zgodności wykonywania powierzonych im zadań instytucji 

zarządzającej z przepisami prawa oraz programem operacyjnym, a także w celu zapewnienia efektywności 

wdrażania środków tego programu oraz przeprowadzania kontroli w odniesieniu do operacji 

realizowanych w ramach programu operacyjnego w zakresie sprawdzania dostarczenia 

współfinansowanych towarów i usług, prawdziwości i kwalifikowalności poniesionych wydatków w 

ramach operacji, ich zgodności z programem operacyjnym oraz przepisami określonymi w rozporządzeniu 

Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. 

Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 

2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w 

sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1). 

Projekt rozporządzenia jest efektem doświadczeń zdobytych przy realizacji Sektorowego 

Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” oraz wynikiem współpracy z 

Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. 

Celem stworzenia skutecznego i sprawnego sytemu kontroli w projekcie rozporządzenia 

szczegółowo określono fazy realizacji Programu Operacyjnego, w których musi zostać przeprowadzona 

kontrola. W związku z powyższym projekt rozporządzenia określa niezbędne elementy planu kontroli w 

celu zapewnienia rzetelności jego opracowania z naciskiem na metodologię doboru kontrolowanej próby 

operacji. Sporządzanie metodologii doboru próby operacji oraz jej wielkość wynika z art. 39 ust. 3 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. Z uwagi, iż wielkość próby corocznie 

będzie się ulegała zmianie, w zależności od liczby realizowanych operacji metodologia, doboru próby 

będzie znajdować się w rocznych planach kontroli. Również przepis § 4 ust. 2 nie wyczerpuje wszystkich 

elementów metodologii, zawiera tylko listę podstawowych elementów związanych z kontrolą w miejscu 

realizacji operacji. Pełna lista elementów metodologii doboru próby operacji do kontroli będzie 

znajdowała się w rocznych planach kontroli. 
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Celem zapewnienia bezpiecznego i rzetelnego procesu kontroli w projektowanych przepisach 

umieszczono szczegółowy wykaz informacji dotyczących osób przeprowadzających kontrole. Projekt 

określa wymagania dla osób, które będą przeprowadzać kontrole, w tym  szczegółowo określa 

upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych, a także wymóg posiadania przez 

kontrolującego poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji, 

zapewniający wysoki poziom analizy informacji zdobytych podczas kontroli oraz wysoki poziom 

bezpieczeństwa.  

Zakres kontroli uwzględniający wielopłaszczyznową kontrolę proceduralną i kontrolę zgodności 

realizacji operacji, środków i programu z politykami Wspólnoty oraz utrzymywanie zasady kontroli przez 

co najmniej dwuosobowy zespół daje gwarancję wysokiego prawdopodobieństwa wykrycia 

nieprawidłowości, mogących  pojawić się podczas realizacji Programu Operacyjnego. 

Szczegółowo określony tryb przeprowadzenia kontroli podkreślający zachowanie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony informacji niejawnych oraz tryb wyłączeń z postępowania 

kontrolnego zapewnia najwyższe standardy przeprowadzania kontroli.  

Celem zwiększenia rzetelności systemu kontroli w projekcie rozporządzenia uwzględniono 

możliwość przesunięcia terminu sporządzenia informacji pokontrolnej, w przypadku zajścia konieczności 

zasięgnięcia opinii specjalistów.

 Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega 

notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239,  

poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 

Projekt rozporządzenia dotyczy następujących podmiotów: 

1) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w zakresie pełnienia funkcji instytucji zarządzającej 

programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013”; 

2) samorządu województwa – w zakresie wykonywania zadań instytucji pośredniczącej dla osi 

priorytetowej 4 programu operacyjnego; 

3) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w zakresie wykonywania zadań instytucji 

pośredniczącej dla osi priorytetowej 1-3 oraz w zakresie realizacji płatności na rzecz 

beneficjentów w ramach osi priorytetowej 4 programu operacyjnego. 

4) jednostki sektora finansów publicznych lub fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb 

Państwa, której minister właściwy do spraw rybołówstwa powierzył wykonywanie zadań 

instytucji pośredniczącej dla osi  priorytetowej 5 programu operacyjnego; 

5) beneficjentów – będących odbiorcami pomocy i tym samym będących podmiotami 

kontrolowanymi przez kontrolerów instytucji wymienionych w pkt 1-4. 

 

2. Wpływ rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów 

publicznych. 

 

3. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynku pracy. 

 

4. Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym  

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw. Kontrole przeprowadzone przez instytucje 

upoważnione do kontroli będą pilnowały celowości wykorzystania środków przez beneficjentów oraz 

trwałości operacji, o której mowa w art. 56 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 

lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, 
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str. 1) oraz będą sprawdzały, czy beneficjent faktycznie posiada zakupione towary lub wykonał 

przedstawione we wniosku o płatność usługi.  

 

5. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój regionów. 

 

6. Konsultacje społeczne 

Projekt zostanie przesłany do konsultacji do: 

1. Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb Sp. z o.o.,  

2. Krajowej Izby Producentów Ryb w Ustce,  

3. Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni,  

4. Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo Sp. z o.o.,  

5. PPiUR  „Szkuner” we Władysławowie,  

6. Stowarzyszenia Armatorów Rybackich w Kołobrzegu,  

7. Zrzeszenia Rybaków Morskich-Organizacja Producentów w Gdyni,  

8. Związku Rybaków Polskich w Ustce,  

9. Stowarzyszenia Armatorów Łodziowych,  

10. Stowarzyszenia Rybaków Zalewu Wiślanego  

11. Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb, 

12. Zrzeszenia Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie  

13. Stowarzyszenia Rybak w Tolkmicku,  

14. Aukcji Rybnej Ustka sp. z.o.o,  

15. Północnoatlantyckiej Organizacja Producentów,  

16. Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Rybackich w Toruniu,  

17. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dzierżawców i Administratorów Nieruchomości Rybackich Skarbu 

Państwa w Toruniu,  

18. Zrzeszenia Producentów Ryb w Katowicach,  

19. Związku Producentów Ryb w Poznaniu,  

20. Polskiego Towarzystwa Rybackie w Poznaniu,  

21. Stowarzyszenia Rybactwa Dolnej i Środkowej Wisły w Toruniu,  

22. Dalekomorskiej Kompanii Połowowej Dalmor Sp. z o.o.,  

23. Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych,  
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24. Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”,  

25. Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków,  

26. Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich w Kwidzynie,  

27. Akademii Morskiej w Szczecinie,  

28. Akademii Morskiej w Gdyni,  

29. Akademii Rolniczej w Szczecinie,  

30. Organizacji Pracodawców – Producentów Ryb Śródlądowych,  

31. Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Główny,  

32. Instytutu Rybactwa Śródlądowego,  

33. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni,  

34. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, 

35. Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, 

36. Urzędu Morskiego w Gdyni,  

37. Urzędu Morskiego w Szczecinie,  

38. Urzędu Morskiego w Słupsku,  

43. Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/03/BS 
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ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

z dnia …………………… 2009 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacją Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013” 
 

 

 

Na podstawie art. 208 ust. 2a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
249, poz. 2104, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób dokonywania wydatków związanych z realizacją 
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007-2013”, zwanego dalej „programem”, w tym: 
 1) formy dofinansowania środkami publicznymi operacji realizowanych w ramach programu; 
 2) tryb i warunki przekazywania i rozliczania dotacji rozwojowej; 
 3) sposób dokonywania wydatków w formie zaliczki przez beneficjentów należących do podsektora 

rządowego, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych, na rzecz wykonawców. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 
 1) beneficjent - podmiot, o którym mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984), zwanej dalej 
„ustawą"; 

 2) instytucja - instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą, o której 
mowa odpowiednio w art. 5 pkt 2-4 ustawy; 

 3) operacja - projekt, o którym mowa w art. 3 lit. k rozporządzenia Rady (WE) 1198/2006 z dnia 27 lipca 
2006 r.  w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1); 

 4) umowa o dofinansowanie - umowę, o której mowa w art. 30 ustawy; 
 5) umowa dotacji - umowę, o której mowa w art. 209 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych, albo kontrakt wojewódzki, o którym mowa w art. 5 pkt 5 ustawy, lub inną umowę, na 
podstawie której samorząd województwa działający jako instytucja zarządzająca lub jako instytucja 
pośrednicząca otrzymuje środki dotacji rozwojowej; 

 6) wydatki kwalifikowalne - wydatki i koszty poniesione przez beneficjenta w ramach realizowanej 
operacji spełniające kryteria określone w art. 5 pkt 6 ustawy; 

 7) dofinansowanie - wartość wsparcia udzielanego ze środków publicznych beneficjentowi w formie 
dotacji rozwojowej na podstawie umowy o dofinansowanie; 

 8) zamówienie - zamówienie publiczne, o którym mowa w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.3)). 

                                                      
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, 
Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i 
Nr 140, poz. 984. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 
2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560 



  § 3. Umowa o dofinansowanie stanowi jednocześnie w przypadku przekazywania środków dotacji 
rozwojowej umowę dotacji. 

§ 4. 1. Instytucje niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi otrzymują środki publiczne na 
realizację programu w formie dotacji rozwojowej. 

2. Dotacja rozwojowa, o której mowa w ust. 1, udzielana jest na podstawie umowy dotacji zawartej 
pomiędzy instytucją właściwą dla udzielenia dotacji a beneficjentem dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Dotacja rozwojowa dla samorządów województw, działających, jako instytucja zarządzająca lub 
jako instytucja pośrednicząca, jest udzielana przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, 
na podstawie art. 205 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

4. Dotacja rozwojowa dla instytucji, o których mowa w ust. 1, jest udzielana przez właściwą instytucję 
pod warunkiem dostępności środków i przekazywana w kwartalnych transzach: 
 1) pierwsza i druga transza kwartalna przekazywane są podmiotom, o których mowa w ust. 1, w 

wysokości i terminach określonych w umowie dotacji; 
 2) przekazanie trzeciej i czwartej transzy kwartalnej następuje na podstawie wniosku o przekazanie 

transzy dotacji zawierającego rozliczenie środków przekazanych w ramach odpowiednio pierwszej 
lub drugiej transzy kwartalnej. 
5. Rozliczenie trzeciej i czwartej transzy kwartalnej następuje w terminie i na warunkach określonych 

w umowie dotacji, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 
6. Rozliczenie środków polega w szczególności na złożeniu dokumentów potwierdzających 

dokonanie wydatków kwalifikowalnych lub dokumentów potwierdzających przekazanie środków 
beneficjentom lub instytucjom. 

7. W przypadku gdy instytucja właściwa dla udzielenia dotacji nie dysponuje środkami 
umożliwiającymi przekazanie transz dotacji w wysokości określonej w umowie dotacji lub wniosku o 
przekazanie transzy dotacji, może przekazać środki w wysokości niższej, wraz z pisemnym 
uzasadnieniem. Kwota w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy kwotą środków określonych w 
umowie dotacji lub wniosku o przekazanie transzy dotacji a kwotą przekazaną jest przekazywana w 
możliwie najkrótszym terminie w ramach dostępnych środków w sposób umożliwiający sprawną realizację 
programu. 

8. Instytucje będące państwowymi jednostkami budżetowymi finansują całość wydatków 
ponoszonych na realizację programu ze środków budżetowych dysponenta właściwej części budżetowej. 

§ 5. Instytucje przekazują otrzymane środki beneficjentom i innym instytucjom w formie dotacji 
rozwojowej lub wydatkują w ramach realizowanych przez siebie operacji. 

§ 6. 1. Beneficjenci będący państwowymi jednostkami budżetowymi finansują całość wydatków 
ponoszonych w ramach operacji ze środków budżetowych dysponenta właściwej części budżetowej. 

2. Beneficjenci niebędący państwowymi jednostkami budżetowymi realizujący operację w ramach 
programu otrzymują dofinansowanie ze środków publicznych w formie dotacji rozwojowej. 

§ 7. 1. Kwota przyznanego dofinansowania uwzględnia część wydatków kwalifikowalnych, która 
podlega refundacji ze środków funduszy rybackiego 

§ 8. 1. Dofinansowanie dokonywane jest poprzez: 
 1) refundację części wydatków kwalifikowalnych poniesionych wcześniej przez beneficjenta, 
 2) przekazanie beneficjentowi całości dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach, 
 3) przekazanie beneficjentowi części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub kilku 

transzach, przy czym pozostała kwota dofinansowania stanowi refundację części wydatków 
kwalifikowalnych poniesionych wcześniej przez beneficjenta 
2. Dofinansowanie udzielone w formie zaliczki jest przekazywane beneficjentowi na podstawie 

umowy o dofinansowanie, w terminach i wysokości w niej określonych. 
3. Dofinansowanie w formie refundacji wydatków jest przekazywane beneficjentowi na podstawie 

zweryfikowanego przez właściwą instytucję wniosku beneficjenta o płatność. Kwotę refundacji wylicza się 
na podstawie poziomu dofinansowania określonego w umowie o dofinansowanie oraz wielkości wydatków 
poniesionych przez beneficjenta i wykazanych we wniosku o płatność, uznanych za kwalifikowalne przez 
właściwą instytucję. 
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4. W przypadku gdy część lub całość dofinansowania jest przekazywana w formie zaliczki w kilku 
transzach, przekazanie pierwszej transzy zaliczki następuje na podstawie umowy o dofinansowanie w 
wysokości i terminie w niej określonych. Wypłata kolejnej transzy dofinansowania jest uzależniona od 
rozliczenia określonej w umowie o dofinansowanie części dotychczas otrzymanych transz, nie niższej 
jednak niż 70 % łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz. 

5. Rozliczenie transzy polega na wykazaniu przez beneficjenta we wnioskach o płatność, złożonych 
do właściwej instytucji, wydatków kwalifikowalnych oraz poświadczenia tych wydatków przez właściwą 
instytucję. 

§ 9. 1. Dotacja rozwojowa w formie zaliczki jest wypłacana beneficjentowi po ustanowieniu i 
wniesieniu przez beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy 
o dofinansowanie, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. W przypadku, gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie nie 
przekracza 4.000.000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ustanawiane w formie weksla in 
blanco wraz z deklaracją wekslową. 

3. W przypadku gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie przekracza 
4.000.000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ustanawiane w jednej lub kilku z 
następujących form: 
 1) pieniądzu; 
 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
 3) gwarancjach bankowych; 
 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 
poz. 275); 

 6) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 
 7) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 

terytorialnego; 
 8) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze 

zastawów; 
 9) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta; 
10) przewłaszczeniu rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie; 
11) hipotece; 
12) poręczeniu według prawa cywilnego. 
  4. W przypadku podpisania przez jednego beneficjenta z daną instytucją kilku umów o 

dofinansowanie w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rybackiego, 
realizowanych równolegle, jeżeli łączna wartość udzielonego dofinansowania wynikająca z tych 
umów: 

1) nie przekracza 4 000 000 zł – zabezpieczenie każdej z tych umów jest ustanawiane w formie określonej 
w ust. 2; 

2) przekracza 4 000 000 zł – zabezpieczenie umowy o dofinansowanie, której podpisanie powoduje 
przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 3, oraz każdej kolejnej umowy przy spełnieniu warunków, 
o której mowa w ust. 3 jest ustanawiane na zasadach określonych w ust. 3 

  5. w przypadku rozliczenia przez beneficjenta całości dofinansowania przyznanego w formie zaliczki 
w ramach zaliczki w ramach operacji, w których zabezpieczenie ustanowione było w formie, o której 
mowa w ust. 3 może ono ulec zmianie na wniosek beneficjenta i przyjąć formę weksla In blanco wraz 
z deklaracją wekslową 

§ 10. Beneficjenci należący do podsektora rządowego mogą przekazać wykonawcy część zapłaty w 
formie zaliczki. 

§ 11. 1. Wysokość zaliczek udzielanych dla wykonawców w ramach operacji określa się w umowach 
o udzielenie zamówienia, z tym że łączna wartość zaliczek udzielonych w ramach operacji nie może 
przekroczyć 20 % kwoty wydatków kwalifikowalnych operacji określonej w umowie o dofinansowanie. 

2. Zaliczka może być przekazywana w transzach. Poszczególne transze zaliczki są przekazywane 
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zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym w umowie o udzielenie zamówienia. 

§ 12. 1. Zaliczkę wypłaca się na wniosek wykonawcy, po ustanowieniu i wniesieniu przez niego 
zabezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 5 

2. Zabezpieczenie zaliczki nieprzekraczającej 1.000.000 zł jest ustanawiane w formie, o której mowa 
w § 9 ust. 2. 

3. Zabezpieczenie zaliczki przekraczającej 1.000.000 zł jest ustanawiane w jednej lub kilku z form, o 
których mowa w § 9 ust. 3. 

4. Beneficjent przekazuje zaliczkę na wyodrębniony rachunek bankowy wykonawcy wskazany w 
umowie o udzielenie zamówienia. 

5. Pzepisów ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy wartość zaliczki wypłaconej wykonawcy nie 
przekracza 5 000 zł 

§ 13. 1. Podstawę rozliczenia zaliczki stanowią zapłacone faktury lub dokumenty księgowe o 
równoważnej wartości dowodowej oraz inne dokumenty określone w umowie o udzielenie zamówienia. 

2. Wypłaconą zaliczkę rozlicza się przez pomniejszenie kwoty zapłaty. 
3. Jeżeli zapłata z tytułu zamówienia udzielonego w związku z realizowaną operacją jest wypłacana 

w transzach, sposób, w jaki dokonuje się pomniejszenia kwot poszczególnych transz zapłaty, powinien 
być określony w umowie o udzielenie zamówienia. 

§ 14 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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UZASADNIENIE 

Uzasadnienie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego 
sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacją Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

 
Znowelizowana w dniu 8 grudnia 2006 r. ustawa o  finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. 
U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) upoważnia w art. 208 ust. 2a ministra właściwego do spraw 
rybołówstwa do wydania rozporządzania w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków 
związanych z realizacją programu, w tym sposobu i trybu udzielania zaliczek beneficjentom lub 
wykonawcom.  

Niezbędnym warunkiem umożliwiającym efektywne i skuteczne wydatkowanie środków 
wspólnotowych i krajowych służących realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” jest m.in. 
zdefiniowanie warunków przekazywania i rozliczania dotacji rozwojowej przeznaczonej na 
realizację operacji i programu, określenie możliwych form dofinansowania środkami 
publicznymi projektów realizowanych w ramach programu oraz określenie sposobu dokonywania 
wydatków na rzecz wykonawców w formie zaliczki przez beneficjentów należących do sektora 
rządowego. 

Zgodnie z projektem instytucje zarządzające, pośredniczące i wdrażające niebędące 
państwowymi jednostkami budżetowymi otrzymują środki publiczne na realizację programu 
w formie dotacji rozwojowej przekazywanej w kwartalnych transzach, przy czym przekazanie 
trzeciej i czwartej transzy kwartalnej wymagać będzie wcześniejszego rozliczenia odpowiednio 
środków przekazanych w ramach pierwszej i drugiej transzy. Podstawą przekazania dotacji 
rozwojowej wspomnianym instytucjom będzie umowa lub porozumienie, o których mowa w art. 
209 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych lub kontrakt wojewódzki, o 
którym mowa w art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju. Natomiast dotacja rozwojowa dla samorządów województw pełniących rolę instytucji 
zarządzających lub pośredniczących będzie udzielana, przez ministra właściwego do spraw 
rybołówstwa, na podstawie art. 205 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 
Dysponentem środków, o którym mowa w art. 209 ust. 1 wspomnianej ustawy może być 
dysponent części budżetowej bądź inny podmiot pełniący funkcje instytucji zarządzającej, 
pośredniczącej lub wdrażającej, beneficjentem dotacji natomiast podmiot pełniący funkcje 
instytucji zarządzającej, pośredniczącej lub wdrażającej lub podmiot będący beneficjentem w 
rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

Beneficjenci z kolei otrzymywać będą środki w formie zaliczki w terminach i w wysokości 
określonej w umowie o dofinansowanie. Opisany mechanizm ułatwi elastyczne zarządzanie 
środkami dotacji i dostosowanie wielkości strumienia przekazywanych środków do faktycznego 
zapotrzebowania.  

Dotacja rozwojowa w formie zaliczki, co do zasady będzie mogła być udzielana tym 
beneficjentom, którzy nie prowadzą działalności w celu osiągnięcia zysku.  

Podstawą przekazania środków beneficjentowi będzie umowa o dofinansowanie, o której mowa 
w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 
stanowiąca jednocześnie w przypadku przekazywania środków dotacji rozwojowej umowę 
dotacji, o której mowa w art. 209 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 
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Podkreślić należy, że nie każda umowa o dofinansowanie określać będzie warunki przekazania 
dotacji rozwojowej: beneficjenci będący państwowymi jednostkami budżetowymi finansować 
będą całość wydatków ponoszonych w ramach projektów ze środków budżetowych dysponenta 
właściwej części budżetowej i nie będą otrzymywać tym samym żadnego dodatkowego wsparcia 
finansowego ze strony instytucji zarządzającej, pośredniczącej ani wdrażającej. Zgodnie z art. 28 
ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w sytuacji, gdy 
instytucja zarządzająca jest jednocześnie beneficjentem podstawę dofinansowania projektu 
stanowi decyzja podjęta przez instytucję zarządzającą. W takim przypadku jednakże całość 
wydatków w ramach projektu finansowana jest ze środków instytucji zarządzającej i wspomniana 
decyzja nie wiąże się z koniecznością przekazania dotacji rozwojowej. 

Projekt reguluje ponadto kwestie związane z przekazywaniem środków budżetowych 
wykonawcom: określa maksymalną wartość środków, jakie beneficjent przekazać może 
wykonawcy w formie zaliczki, jak również sposób rozliczania przekazanych środków. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej. 
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Ocena przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych wynikających z projektu 
rozporządzenia (OSR)  

 

1. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora finansów publicznych 

Wpływ rozporządzenia na wielkość dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych latach 
budżetowych państwa uzależniony jest od skali płatności zaliczkowych na rzecz instytucji, 
beneficjentów oraz wykonawców, jakie dokonywane będą w ramach programu. Szerokie 
stosowanie zaliczek, skutkujące przejściowym zwiększeniem wydatków budżetowych, 
przyspieszy wydatkowanie środków w ramach projektów, przyczyniając się tym samym do 
szybszego osiągnięcia przez budżet państwa dochodów z tytułu płatności okresowych 
przekazywanych Polsce przez Komisję Europejską i stanowiących refundację części 
wydatków poniesionych w ramach programu. Podkreślić należy, że stosowaniu mechanizmu 
zaliczkowego przyspieszy jedynie moment wydatkowania środków budżetowych i nie 
wpłynie na łączną kwotę wydatków budżetowych na realizację programu w perspektywie 
wieloletniej.  

 
2. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie rozporządzenia nie pociągnie za sobą konieczności zatrudnienia 
dodatkowych osób i nie wpłynie na rynek pracy. Rozporządzenie reguluje bowiem techniczne 
kwestie związane z przepływami finansowymi i rozliczaniem środków.  Ewentualna 
konieczność zatrudnienia dodatkowych osób w celu obsługi wspomnianych procesów będzie 
konsekwencją zmian w ustawie o finansach publicznych, a nie samego rozporządzenia. 

 
3. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw  
 
Mechanizm zaliczkowego przekazywania środków beneficjentom i wykonawcom usprawni i 
przyspieszy wydatkowanie środków przez przedsiębiorstwa będące beneficjentami programu 
jak również przedsiębiorstwa realizujące  zamówienia, pozytywnie wpływając na 
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.  

 
4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
 

Rozporządzenie nie wpływa bezpośrednio na poprawę sytuacji regionów. Pozytywny wpływ 
na sytuację i rozwój regionalny będą miały zmiany funkcjonowania sektora finansów 
publicznych wprowadzone ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw. 
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