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Do 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

 

 

Uwagi do 

Projektu 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I A  M I N I S T R A  G O S P O D A R K I  M O R S K I E J  

I  Ż E G L U G I  Ś R Ó D L Ą D O W E J  z dnia ……………………….. 2018 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej 

na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”  

 

 Działając w imieniu, organizacji rybackich reprezentującej część sektora rybołówstwa 

morskiego uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszego stanowiska w zakresie uwag 

zgłoszonych do projektu niniejszego rozporządzenia. 

Nasze uwagi dotyczą następujących jednostek redakcyjnych w/w rozporządzenia: 

§ 2. 1. Pomoc przyznaje się na realizację operacji:  

1) która nie jest finansowana z innych środków publicznych; 

 2) spełniającej wymagania określone w programie, w szczególności zapewniającej 

osiągnięcie i zachowanie celów działania, o którym mowa w § 1 ust. 2, w ramach którego 

operacja jest realizowana;  

3) spełniającej wymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji 

realizowanych w ramach operacji;  

4) uzasadnionej ekonomicznie – w przypadku operacji realizowanych w ramach działań, o 

których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, 4, w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 

1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, oraz 5, 7, 8, 10, 11, 13 i 14;  
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5) dla której wykazano racjonalność kosztów – w przypadku operacji realizowanych w 

ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1–3, 4, w zakresie poddziałań, o których 

mowa w art. 40 ust. 1 lit. b–g oraz i rozporządzenia nr 508/2014, a także 5, 6–8 i 10–14; 6) 

która znajduje się na liście wniosków o dofinansowanie, a wnioskowana dla tej operacji 

kwota pomocy mieści się w limicie środków przyznanych na dany nabór wniosków o 

dofinansowanie, z wyłączeniem operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w 

§ 1 ust. 2 pkt 9.  

2. Uzasadnienie ekonomiczne operacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, stwierdza się na 

podstawie prognozowanych wyników finansowych wnioskodawcy, możliwości 

sfinansowania operacji, w tym ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki, jak również 

biorąc pod uwagę posiadane zasoby rzeczowe i ludzkie, weryfikowane na podstawie analizy 

danych ekonomicznych zawartych w planie biznesowym. 

 3. Plan biznesowy:  

1) uproszczony – sporządza się dla operacji realizowanych w ramach działań, o których 

mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, 4, w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 508/2014, 7, 8, 13 i 14;  

2) szczegółowy – sporządza się dla operacji realizowanych w ramach działań, o których 

mowa w § 1 ust. 2 pkt 5, 10, z wyjątkiem operacji, o której mowa w § 42 pkt 2, i 11. – 5 –  

4. Przez racjonalność kosztów rozumie się dokonywanie wydatków w sposób umożliwiający 

terminową realizację zadań w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 1) 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; 2) optymalnego doboru metod i 

środków służących osiągnięciu założonych celów.  

5. Pomoc na realizację operacji w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2:  

1) pkt 7 i 10 – przyznaje się na operację, która zakłada wzrost wartości produkcji, 

wzrost zysku netto oraz utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy w okresie 5 lat 

od dnia dokonania płatności końcowej;  

2) pkt 13 – przyznaje się na operację, która zakłada wzrost zysku netto w okresie 5 lat 

od dnia dokonania płatności końcowej. 

Z komentarzem [a1]: Postulujemy wykreślenie  z  § 2 ust. 3 pkt 
2  obowiązek sporządzenia  szczegółowego planu biznesowego  
odnośnie działania określonego w § 1 ust.2 pkt 10 - wartość dodana, 

jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów, o 

których mowa w art. 42 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej 
„wartością dodaną, jakością produktów i wykorzystywaniem 

niechcianych połowów”; 

Z komentarzem [a2]:  Uwaga odnośnie Załącznika nr 2 tj. 
załączników do wniosku o dofinansowanie. Sprzeczność pomiędzy   
wymogiem planów biznesowych a wymogiem przedłożenia 
określonych załączników do wniosków w poszczególnych działaniach 
operacyjnych.  W ust. 7 W przypadku działania różnicowanie i nowe 
formy dochodów, o których mowa w art. 30 i art. 44 ust. 4 
rozporządzenia nr 508/2014 wskazano  wymóg przedłożenia 
uproszonego panu biznesowego;  Podobnie w ust. 10 W przypadku 
działania wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie 
niechcianych połowów, o których mowa w art. 42 rozporządzenia nr 
508/2014 wskazano wymóg przedłożenia szczegółowego planu 
biznesowego operacji. Tak samo w ust. 13 w przypadku W 
przypadku działania efektywność energetyczna i łagodzenie skutków 
zmiany klimatu – wymiana lub modernizacja głównych lub 
dodatkowych silników, o których mowa w art. 41 ust. 2 
rozporządzenia nr 508/2014 wskazano wymóg przedłożenia planu 
biznesowego operacji, pomimo braku tego obowiązku wynikającego  
z §2 ust. przedmiotowego rozporządzenia. 

Z komentarzem [a3]:  Wskazać należy, iż  zakładany wzrost 
wartości produkcji i wzrost zysku netto pozostaje w sprzeczności z 
programem różnicowania wartości dodanej. Beneficjenci  
programów przy uwzględnieniu polityki redukcji kwot połowowych 
będą mieli problem  z zwiększeniem produkcji  oraz utrzymaniem 
dotychczasowych miejsc pracy. 
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§ 19. 1. Armatorzy statków rybackich, których połowy uległy uszkodzeniu przez ssaki 

morskie lub ptaki chronione zgłaszają szkodę, w formie pisemnej, w postaci papierowej, w 

okręgowym inspektoracie rybołówstwa morskiego właściwym ze względu na miejsce 

powstania szkody w połowach, w terminie 7 dni od dnia jej stwierdzenia.  

2. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane niezbędne do przyznania 

rekompensaty, w tym:  

1) nazwę i siedzibę albo imię, nazwisko i adres do korespondencji armatorów statków 

rybackich, których połowy uległy uszkodzeniu przez ssaki morskie lub ptaki chronione;  

2) datę i miejsce powstania szkody;  

3) uszkodzony gatunek ryb oraz liczbę sztuk uszkodzonych ryb danego gatunku;  

4) rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, przy użyciu których były prowadzone połowy, w 

których powstała szkoda oraz rodzaj i liczbę uszkodzonych narzędzi połowowych oraz opis 

ich uszkodzenia;  

5) dokumentację fotograficzną powstałej szkody, jeżeli została sporządzona.  

3. Inspektor rybołówstwa morskiego na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, oraz 

oględzin dokonanych na miejscu wyładunku uszkodzonych ryb albo w siedzibie 

okręgowego inspektoratu rybołówstwa morskiego, wydaje zaświadczenie, w którym 

poświadcza powstałą szkodę imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką służbową.  

4. Inspektor rybołówstwa morskiego dokonując oględzin uszkodzonych ryb oznacza te ryby 

w sposób trwały.  

5. Wysokość kwoty rekompensaty, o której mowa w § 18, w przypadku:  

1) ryb łososiowatych, w tym łososia lub troci – wynosi 120 zł za jedną sztukę ryby;  

2) dorsza – wynosi 4,50 zł za jedną sztukę ryb 

 

Z komentarzem [a4]: ( §19 ust.3) Wskazujemy na brak 
możliwości zweryfikowania przez Inspektora rybołówstwa morskiego 
miejsca wyładunku uszkodzonych ryb w każdej porze, z uwagi normy 
godzinowe pracy inspektorów rybołówstwa morskiego ( wolne 
niedziele)  Do czasu przybycia inspektora  uszkodzone ryby 
musiałyby  zostać przechowane w dostosowanym do tego miejscu, 
których  armatorzy  mniejszych jednostek rybackich nie posiadają. 
Postuluje się wykreślić powyższy zapis i zastąpić  go możliwością  
udokumentowani  uszkodzonych ryb np. za pomocą fotografii 
zdjęciowej. 
 

Z komentarzem [a5]: (§19 ust. 3) 
Stosunek rekompensat za poszczególne gatunki jest nieadekwatny 
do stosunku cen gutunków tych ryb między sobą.  Stosunek ceny 
łososia do dorsza wynosi  około 1:8. W związku z powyższym 
postuluje się podwyższenie kwoty rekompensaty za gatunek dorsza 
do około 14 zł na sztukę.  Podnieść należy, iż narzędzia połowowe 
służące do poławiania  dorsza podlegają szybszej amortyzacji  z  
uwagi na oddziaływania ssaków morskich. 
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§ 30. 1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania tymczasowe zaprzestanie 

działalności połowowej przyznaje się w formie rekompensaty armatorowi statku rybackiego, 

przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne i którego długość całkowita 

wynosi:  

1) od 12 m do 24 m;  

2) poniżej 12 m, jeżeli armator ten zaprzestał działalności połowowej na podstawie 

ustanowionych środków, o których mowa w art. 7 lub art. 13 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej 

polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) – 19 – 

nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 22, z 

późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1380/2013”.  

2. Pomoc na realizację operacji w ramach działania tymczasowe zaprzestanie działalności 

połowowej przyznaje się:  

1) armatorom statków rybackich, o których mowa w ust. 1 pkt 1:  

a) którzy w okresie trzech lat przed dniem złożenia wniosku o rekompensatę w specjalnym 

zezwoleniu połowowym wydanym na statek rybacki, na który ubiegają się o rekompensatę, 

posiadali przyznane kwoty połowowe co najmniej dwóch gatunków organizmów morskich 

objętych ogólną kwotą połowową, w tym dorsza z podobszarów 22-324) Morza Bałtyckiego, 

oraz b) których statki zostały wpisane do rejestru statków rybackich nie później niż do dnia 31 

grudnia 2010 r. albo zostały wprowadzone do wykonywania rybołówstwa komercyjnego po 

dniu 31 grudnia 2010 r. wskutek wymiany statku rybackiego na inny.  

2) armatorom statków rybackich, o których mowa w ust. 1 pkt 2: a) którzy zaprzestali 

działalności połowowej na podstawie ustanowionych środków, o których mowa w art. 7 lub 

art. 13 rozporządzenia nr 1380/2013, przez okres określony w przepisach dotyczących 

wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków 

wykonywania rybołówstwa komercyjnego, oraz b) których statki zostały wpisane do rejestru 

statków rybackich nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. albo zostały wprowadzone do 

wykonywania rybołówstwa komercyjnego po dniu 31 grudnia 2010 r. wskutek wymiany 

statku rybackiego na inny.  

Z komentarzem [a6]: (§30 ust. 4 pkt2) Wskazać należy na 
zasadę nierównego traktowania  podmiotów w zależności  od 
dysponowania  określoną wielkością statków.  Nieuzasadnione jest  
dyskryminowanie armatorów mniejszych jednostek rybackich 
poprzez ograniczenie możliwości skorzystania z rekompensat 
postojowych maksymalnie do 90 dni, podczas gdy armatorzy 
większych  statków  będą mogli korzystać z 180 dni. W związku z 
powyższym postuluje się  zmianę w §30 ust. 4 pkt 2 poprzez 
zrównanie  armatorów  mniejszych jednostek z  armatorami 
większych jednostek  i  zapewnienie każdemu możliwości 
skorzystania ze  180 dni  działania polegającego na tymczasowym 
zaprzestaniu  działalności połowowej.  



5 

 

3. Długość całkowitą statku rybackiego określa się zgodnie z danymi z rejestru statków 

rybackich na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 3) Zmiany wymienionego 

rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 86 i Dz. Urz. UE L 

133 z 29.05.2015, str. 1. 4) Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku nr 

1 do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 

zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez 

zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i 

uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, Dz. Urz. 

UE L 182 z 12.07.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 348 z 

31.12.2010, str. 34, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 191 z 

15.07.2016) 

4. Pomoc na realizację operacji w ramach działania tymczasowe zaprzestanie działalności 

połowowej przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu 

danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni i nie dłużej niż:  

1) 180 dni w okresie obowiązywania programu, i jest przyznawana armatorowi statku 

rybackiego o długości całkowitej od:  

a) 12 m do 18 m – w wysokości 1950 zł za każdy dzień tego zaprzestania,  

b) 18,01 m do 24 m – w wysokości 2250 zł za każdy dzień tego zaprzestania;  

2) 90 dni w okresie obowiązywania programu, i jest przyznawana armatorowi statku 

rybackiego o długości całkowitej:  

a) poniżej 10 m – w wysokości 1450 zł za każdy dzień tego zaprzestania,  

b) od 10 m do 11,99 m – w wysokości 1550 zł za każdy dzień tego zaprzestania 

 

 

 

Z poważaniem 
 

 


