
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

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 1) 

z dnia  …………2020 r. 

w sprawie szczegółowych warunków wsparcia finansowego właścicieli albo armatorów 

jachtów komercyjnych z których prowadzone są połowy rekreacyjne  

Na podstawie art. 15ma ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 

568, 695 i 875) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki wsparcia finansowego dla właścicieli 

albo armatorów jachtów komercyjnych, o których mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 18 sierpnia 

2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2020 r. poz. 680), zwanej dalej: „ustawą o 

bezpieczeństwie morskim”, w przypadku gdy wykonywana przez nich działalność nie może 

być kontynuowana w następstwie wystąpienia COVID-19, w tym : 

1) maksymalną wysokość wsparcia finansowego; 

2) dane, które wniosek o wsparcie finansowe powinien zawierać; 

3) tryb składania wniosków o wsparcie finansowe; 

4) tryb przekazywania środków. 

§ 2. Właściciel albo armator jachtu komercyjnego, wykorzystywanego do prowadzenia 

działalności, o której mowa w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy o bezpieczeństwie morskim, może 

otrzymać wsparcie finansowe, jeżeli zaprzestał działalności w następstwie wystąpienia  

COVID-19. 

§ 3. 1. Za zezłomowanie jachtu komercyjnego, z którego prowadzone są połowy 

rekreacyjne, przysługuje wsparcie finansowe w kwocie 100 000 zł. 

                                                 
1)  Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka 

morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 

2262).  
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2. Kwota, o której mowa w ust. 1, może zostać zwiększona o 20 000 zł, za każdym razem 

gdy spełniono jeden z poniższych warunków: 

1) właściciel albo armator jachtu komercyjnego nie korzystał z środków Funduszy Unii 

Europejskiej w latach 2004-2018 na przekwalifikowanie statku służącego do prowadzenia 

rybołówstwa komercyjnego na działalność związaną z prowadzeniem połowów 

rekreacyjnych; 

2) jacht komercyjny jest w wieku powyżej 10 lat; 

3) na jacht komercyjny zostało wydane pozwolenie na wykonywane połowów rekreacyjnych 

nie wcześniej niż w 2015 r. w którym wśród gatunków będących celem połowów jest 

dorsz; 

4) armator tego jachtu komercyjnego sporządzał raporty z połowów rekreacyjnych tego 

jachtu z połowów dorsza w każdym roku począwszy od 2015 r., zgodnie z art. 91 ust. 3 

ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 277); 

5) jacht komercyjny był wykorzystywany do prowadzenia połowów rekreacyjnych i odbył 

co najmniej 15 rejsów w ciągu roku, począwszy od roku rozpoczęcia działalności 

gospodarczej. 

3. W przypadku, gdy właściciel albo armator spełnia więcej niż jeden z warunków, o 

których mowa w ust. 2, kwota wsparcia finansowego wypłacanego na podstawie tego ustępu  

podlega zsumowaniu. 

4. Maksymalna kwota wsparcia za zezłomowanie jachtu komercyjnego wynosi 200 000 

zł, po spełnieniu wszystkich warunków wymienionych w ust. 2. 

§ 4. 1. Przez złomowanie jachtu komercyjnego, z którego prowadzone są połowy 

rekreacyjne rozumie się przyjęcie go do złomowania przez stocznię, o której mowa w ust.2 i 3 

w celu odcięcie nadburcia z lewej i prawej burty wraz z umieszczoną na nich oznaką, usunięcie 

silnika głównego oraz pocięcie kadłuba jachtu komercyjnego w taki sposób, aby żadna z jego 

części nie była większa lub równa połowie całkowitej długości kadłuba. 

2. Złomowanie jachtu komercyjnego, z którego wykonywane są połowy rekreacyjne 

zostaje przeprowadzone przez stocznię. 

3. Stocznia, o której mowa w ust. 2 powinna posiadać przynajmniej infrastrukturę 

potrzebną do budowy lub remontu jednostek identycznych albo większych, jeżeli chodzi o 

wagę i  wymiary kadłuba w stosunku do jednostki przekazanej do złomowania. 
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§ 5. 1. Za przystosowanie jachtu komercyjnego do wykonywania działalności innej niż 

wskazana w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy o bezpieczeństwie morskim, z którego prowadzone są 

połowy rekreacyjne przysługuje wsparcie finansowe w kwocie 100 000 zł. 

2. Wsparcia finansowego udziela się, na przystosowanie jachtu do: 

1) działalności związanej z dziedzictwem kulturowym, jeśli jacht komercyjny przekazany 

zostanie podmiotom zajmującym się szerzeniem dziedzictwa kulturowego na lądzie; 

2) działalności dochodowej innej niż prowadzenie połowów rekreacyjnych; 

3) działalności naukowej lub administracyjnej, w formie darowizny dla podmiotu 

zajmującego się taką działalnością. 

3.  Kwota, o której mowa w ust. 1, może zostać zwiększona o 20 000 zł, za każdym razem 

gdy spełniono jeden z poniższych warunków: 

1) właściciel lub armator jachtu komercyjnego nie korzystał z środków Funduszy Unii 

Europejskiej w latach 2004-2018 na przekwalifikowanie statku służącego do prowadzenia 

rybołówstwa komercyjnego na działalność związaną z prowadzeniem połowów 

rekreacyjnych; 

2) przystosowanie jachtu nastąpiło na potrzeby działalności dochodowej innej niż 

prowadzenie połowów rekreacyjnych lub działalność naukowa lub administracyjna, gdy 

jacht komercyjny jest w wieku poniżej 10 lat; 

3) na jacht komercyjny zostało wydane pozwolenie na wykonywane połowów rekreacyjnych 

nie wcześniej niż w 2015 r. w którym wśród gatunków będących celem połowów jest 

dorsz; 

4) armator jachtu komercyjnego sporządzał raporty z połowów rekreacyjnych z połowów 

dorsza w każdym roku począwszy od 2015 r., zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 19 

grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim; 

5) jacht komercyjny był wykorzystywany do prowadzenia połowów rekreacyjnych i odbył 

co najmniej 15 rejsów w ciągu roku, począwszy od roku rozpoczęcia działalności 

gospodarczej. 

4.  W przypadku, gdy właściciel albo armator spełnia więcej niż jeden z warunków, o których 

mowa w ust. 3, kwota wsparcia finansowego wypłacanego na podstawie tego ustępu  

podlega zsumowaniu. 

5.  Maksymalna kwota wsparcia za przystosowanie jachtu komercyjnego do wykonywania 

działalności innej niż wskazana w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy o bezpieczeństwie morskim 

wynosi 200 000 zł, po spełnieniu wszystkich warunków wymienionych w ust. 3. 
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§ 6. 1. Przystosowanie jachtu komercyjnego do działalności związanej z dziedzictwem 

kulturowym lub działalności naukowej lub administracyjnej, stwierdza się na podstawie 

dokumentu potwierdzającego darowiznę jachtu komercyjnego, załączonego do wniosku o 

wsparcie finansowe. 

2. Przystosowanie jachtu komercyjnego do działalności dochodowej innej niż 

prowadzenie połowów rekreacyjnych stwierdza się na podstawie zaświadczenia o wpisie do 

Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG), załączonego do wniosku o wsparcie finansowe. 

§ 7.1. Wniosek o wsparcie finansowe składa się do ministra właściwego do spraw 

gospodarki morskiej. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 

1, określa: 

1) dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o wsparcie 

finansowe; 

2) limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach 

ogłoszonego naboru. 

§ 8. 1. Wniosek o wsparcie finansowe zawiera: 

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

wnioskodawcy; 

2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy oraz 

pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy - jeżeli został nadany; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli został nadany, albo informację o 

wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

5) opis działania podjętego w wyniku zaprzestania kontynuowania działalności, o której 

mowa w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy o bezpieczeństwie morskim;   

6) kwotę wnioskowanej pomocy; 

7) numer rachunku bankowego wnioskodawcy; 

8) informację o załącznikach dołączonych do wniosku. 
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2. W przypadku wycofania jachtu komercyjnego poprzez jego zezłomowanie, do wniosku 

o wsparcie finansowe dołącza się dokumentację zaświadczającą o przyjęciu do złomowania 

sporządzoną przez stocznię, o której mowa w § 4 ust. 2 i 3.  

3. Wniosek o wsparcie finansowe jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, 

osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo 

przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

przepisów prawa pocztowego.  

4. Wnioskodawca przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej, na 

piśmie, w postaci papierowej, informacje o zmianach w zakresie danych zawartych we wniosku 

o wsparcie finansowe niezwłocznie po ich zaistnieniu. 

5. Złożenie wniosku o wsparcie finansowe osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę 

przez niego upoważnioną potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku 

oraz opatrując pieczęcią oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek o wsparcie finansowe. 

6. W przypadku wniosku o wsparcie finansowe, który został złożony przesyłką 

rejestrowaną, o której mowa w ust. 3, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.  

§ 9. 1. Wniosek o wsparcie finansowe pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli: 

1) nie zawiera elementów, o których mowa w § 8 ust. 1; 

2) jest niezgodny z warunkami wsparcia finansowego; 

3) został złożony w terminie innym niż określony w ogłoszeniu, o którym mowa § 7 ust. 3 

pkt 1; 

4) został złożony jako kolejny wniosek przez tego samego wnioskodawcę. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 

informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, o pozostawieniu 

wniosku bez rozpatrzenia. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej odmawia przyznania wsparcia, które nie 

mieści się w limicie środków. 

§ 10. 1. W ramach ogłoszonego naboru wniosków jeden wnioskodawca może złożyć 

jeden wniosek o wsparcie finansowe.  

2. Wniosek o wsparcie finansowe może obejmować więcej niż jeden jacht komercyjny, 

który wnioskodawca chce zezłomować albo przystosować do wykonywania działalności innej 

niż wskazana w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim. 
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§ 11. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przeprowadza weryfikację 

wniosków o wsparcie finansowe. 

2. W przypadku gdy wniosek o wsparcie finansowe wymaga uzupełnienia, wnioskodawcę 

wzywa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, do uzupełnienia wniosku, w terminie 14 

dni od dnia doręczenia wezwania. 

3. W przypadku gdy wnioskodawca pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie 

usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, minister właściwy do spraw 

gospodarki morskiej ponownie wzywa wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci 

papierowej, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki do nieprzyznania pomocy. 

4. W przypadku gdy wnioskodawca mimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 

3, nie uzupełnił wniosku o wsparcie finansowe w wyznaczonym terminie, minister właściwy 

do spraw gospodarki morskiej odmawia przyznania wsparcia. 

5. W przypadku wystąpienia we wniosku o wsparcie finansowe oczywistych omyłek 

pisarskich lub rachunkowych minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może dokonać 

ich poprawy, informując jednocześnie wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej 

o wprowadzonych zmianach. 

6. Uzupełnienie wniosku o wsparcie finansowe nie powoduje zwiększenia kwoty 

wnioskowanego wsparcia. 

7. Wezwanie przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej wnioskodawcy do 

wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy 

wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o wsparcie finansowe do czasu wykonania 

przez wnioskodawcę tych czynności. 

8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o wsparcie finansowe jest niezbędne uzyskanie 

dodatkowych wyjaśnień lub opinii lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do 

możliwości przyznania wsparcia, termin rozpatrywania wniosku o wsparcie finansowe 

wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania opinii lub wyjaśnień tych okoliczności, o czym 

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, 

w postaci papierowej. 

§ 12. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej wydaje decyzję administracyjną 

w której informuje wnioskodawcę o wyniku rozpatrzenia wniosku o wsparcie finansowe.  
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2. W przypadku wydania przez ministra decyzji administracyjnej określającej wysokość 

przyznanego wsparcia finansowego, minister dokonuje wypłaty na rachunek bankowy 

wnioskodawcy wskazany we wniosku o przyznanie wsparcia. 

§ 13. Kontrola u beneficjenta pomocy prowadzona jest w trybie ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 

708). 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

 

MINISTER GOSPODARKI 

MORSKIEJ  

I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ: 

 


