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     UZASADNIENIE   

 

Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmieniona została ustawa 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 i 695), poprzez dodanie, m.in. przepisu art. 15ma, w 

którym przewidziano, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii oraz w okresie 12 miesięcy po ich odwołaniu, minister właściwy do spraw gospodarki 

morskiej może przeznaczać środki budżetu państwa z części, której jest dysponentem na 

wsparcie 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), w 

przypadku gdy wykonywana przez nich działalność, o której mowa w art. 5 pkt 9 lit. c tej 

ustawy, nie może być kontynuowana w następstwie wystąpienia COVID-19.  

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej, zawartej w 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.  

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.), zmienianym 

następnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

(Dz. U. poz. 522) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu epidemii (Dz. U. poz. 565), z dniem 20 marca 2020r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

został wprowadzony, do odwołania, stan epidemii, związany z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2. 

Wymienione regulacje wprowadziły ograniczenia, m. in. w zakresie przemieszczania się 

osób i spowodowały utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym przez 

właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, w zakresie o którym mowa w art. 5 pkt 9 

lit. c ustawy o bezpieczeństwie morskim, a więc na odpłatnym udostępnieniu jachtu 

komercyjnego w celach połowu organizmów morskich na podstawie sportowego zezwolenia 

połowowego zgodnie z przepisami o rybołówstwie morskim.  
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Wsparcie dla właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych nastąpi ze środków 

budżetu państwa gdyż organizatorzy rejsów wędkarskich nie są rybakami w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 

2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), i w związku z 

tym nie kwalifikują się do wsparcia z tego funduszu oraz opracowanego na jego podstawie 

Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020).  

Projektowane rozporządzenie umożliwi udzielenie pomocy z budżetu krajowego 

właścicielom albo armatorom jachtów komercyjnych, o których mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z 

dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, którzy ponieśli w 2020 r. straty w związku 

z epidemią COVID-19. Właściciele albo armatorzy jachtów komercyjnych są poszkodowani z 

uwagi na fakt, iż stan epidemii powoduje, że brakuje zainteresowanych turystów chcących 

skorzystać z usług przez nich oferowanych. Niemożność prowadzenia działalności zarobkowej 

powoduje więc starty finansowe w tym sektorze.  

 Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 

1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, może zostać przyznane na wycofanie jachtu komercyjnego z wykonywania 

aktualnie prowadzonej działalności poprzez jego zezłomowanie albo przystosowanie do 

wykonywania działalności innej niż wskazana w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 18 sierpnia 

2011 r. o bezpieczeństwie morskim.  

Wysokość wsparcia finansowego, będzie wynosić 100 000 zł zarówno w przypadku 

zezłomowania jachtu komercyjnego jak i przystosowania go do wykonywania działalności 

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

W przypadku spełnienia przez armatorów albo właścicieli chcących zezłomować jacht 

komercyjny, warunków określonych w § 3 ust. 2 projektowanego rozporządzenia a więc: 

1. Nie korzystania przez właściciela lub armatora ze środków Funduszy Unii Europejskiej 

w latach 2004-2018 na przekwalifikowanie statku służącego do prowadzenia 

rybołówstwa komercyjnego na działalność związaną z prowadzeniem połowów 

rekreacyjnych; 

2. Wieku jachtu powyżej 10 lat 

3. Wydania przez Okręgowych Inspektorów Rybołówstwa Morskiego lub od 2019 r. 

Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego pozwolenia na wykonywane połowów 
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rekreacyjnych nie wcześniej niż w 2015 r. w którym wśród gatunków będących celem 

połowów był dorsz; 

4. sporządzania raportów z połowów rekreacyjnych tego jachtu z połowów dorsza w 

każdym roku począwszy od 2015 r. dla Okręgowych Inspektorów Rybołówstwa 

Morskiego lub od 2019 r. Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, zgodnie z art. 

91 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 277); 

5. wykorzystywania jachtu komercyjnego do prowadzenia połowów rekreacyjnych i 

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

działalności gospodarczej czyli prowadzenia aktywnej działalności gospodarczej w 

zakresie prowadzenia połowów rekreacjach, 

kwota wsparcia finansowego podlega zsumowaniu i może wynieść 200 000 zł, po spełnieniu 

wszystkich warunków wymienionych w § 3 ust. 2. 

W § 4 określono definicję złomowania i wskazano, że takie złomowanie powinno się odbywać 

w stoczni oraz wskazano cechy stoczni w której może zostać przeprowadzone złomowanie.  

Drugą obok złomowania możliwością uzyskania wsparcia finansowego którą określono w art. 

15ma ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. jest wsparcie na 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. 

§ 5 ust. 2 wskazuje działalności do których można przystosować jacht komercyjny aby 

otrzymać wsparcie finansowe. Są to: 

1. działalność związana z dziedzictwem kulturowym, jeśli jacht komercyjny 

przekazany zostanie podmiotom zajmującym się szerzeniem dziedzictwa kulturowego 

na lądzie; 

2.  działalność dochodowa inna niż prowadzenie połowów rekreacyjnych 

wskazana w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 

morskim; 

3.  działalność naukowa lub administracyjna, kiedy to armator albo właściciel 

przekazuje jacht komercyjny w formie darowizny dla podmiotu zajmującego się taką 

działalnością. 

 

W przypadku spełnienia przez armatorów lub właścicieli chcących zezłomować jacht 

komercyjny, warunków określonych w § 5 ust. 3 projektowanego rozporządzenia, a więc: 
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1. Nie korzystania przez właściciela lub armatora ze środków Funduszy Unii Europejskiej 

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

komercyjnego na działalność związaną z prowadzeniem połowów rekreacyjnych; 

2. Wieku jachtu poniżej 10 lat i przystosowanie jachtu nastąpiło na potrzeby działalności 

dochodowej innej niż prowadzenie połowów rekreacyjnych lub działalność naukowa lub 

administracyjna 

3. Wydania przez Okręgowych Inspektorów Rybołówstwa Morskiego lub od 2019 r. 

Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego pozwolenia na wykonywane połowów 

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

był dorsz; 

4. sporządzania raportów z połowów rekreacyjnych tego jachtu z połowów dorsza w 

każdym roku począwszy od 2015 r. dla Okręgowych Inspektorów Rybołówstwa Morskiego lub 

od 2019 r. Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z 

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

5. wykorzystywania jachtu komercyjnego do prowadzenia połowów rekreacyjnych i 

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

gospodarczej czyli prowadzenia aktywnej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

połowów rekreacjach, 

kwota wsparcia finansowego wypłacanego na podstawie tego ustępu podlega zsumowaniu i 

może wynieść 200 000 zł, po spełnieniu wszystkich warunków wymienionych w § 5 ust. 3. 

W § 6 projektu wskazano na podstawie jakich dokumentów stwierdza się 

przystosowanie jachtu komercyjnego do działalności innej niż prowadzenie połowów 

rekreacyjnych.  

 Wnioski o wypłatę wsparcia finansowego, zgodnie z § 7 projektowanego 

rozporządzenia będą składane do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, który w 

drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzaniu weryfikacji wniosków, informuję 

wnioskodawcę o wyniku rozpatrzeniu wniosku o wsparcie finansowe. 

 W § 8 projektowanego rozporządzenia określa się co zawiera wniosek o wsparcie 

finansowe oraz formę i sposób złożenia takiego wniosku. W projektowanym § 9 wskazuje się 

przypadki kiedy wniosek o wsparcie finansowe pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 Informację, że w ramach naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o 

wsparcie w którym określa wszystkie jachty komercyjne które chce zezłomować lub 

przystosować do innego działalności określono w § 10. 
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 Sposób weryfikacji wniosku oraz tryb wezwania do jego uzupełnienia wskazane są w § 

11 projektowanego rozporządzenia.  

Na podstawie decyzji administracyjnej minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, 

zgodnie § 12 projektowanego rozporządzenia z będzie dokonywał wypłaty wsparcia 

finansowego. 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 wskazuje, że 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), co wynika wprost z charakteru pomocy otrzymywanej przez armatorów lub 

właścicieli jachtów komercyjnych. 

 Termin wejścia w życie nowelizacji określono na dzień następujący po dniu ogłoszenia, 

ze względu na pilną potrzebę uruchomienia wsparcia finansowego dla właścicieli lub 

armatorów jachtów komercyjnych wynikającą z zaprzestania przez nich działalności 

gospodarczej z powodu wystąpienia COVID-19, a co za tym idzie wystąpieniem trudniej 

sytuacji gospodarczej ww. podmiotów. Jak najszybsze uruchomienie wsparcia niezwłocznie 

pomoże w przywróceniu płynności finansowej wnioskodawców, którzy w obecnym czasie ze 

względu na pandemię zaprzestali działalności gospodarczej a są obciążeni kredytami 

bankowymi których nie mogą spłacić ze względu na brak przychodów, co w dalszej kolejności 

grozi zajęciami komorniczymi jachtów komercyjnych, czyli jedynego źródła utrzymania 

armatorów albo właścicieli tych jachtów.  

 

Rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.  

 Rozporządzenie stanowi program pomocowy w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 

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

r. poz. 708) i będzie podlegało zaopiniowaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów.  

Rozporządzenie nie zawiera norm krajowych, przepisów technicznych oraz przepisów 

dotyczących usług, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. 

U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), w związku z tym jego projekt nie podlegał obowiązkowi 

notyfikacji. 



 

6 

 

Projekt rozporządzenia nie podlegał obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i 

instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu stosownie do  

§ 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy 

Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).  

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

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt niniejszego rozporządzenia został 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce 

Rządowy Proces Legislacyjny.  

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Wykazie Prac legislacyjnych Ministerstwa 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pod nr 238. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa projektu 

w sprawie szczegółowych warunków wsparcia finansowego 

właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych z których 

prowadzone są połowy rekreacyjne  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Janusz.Wrona@mgm.gov.pl 

Data sporządzenia 
27.05.2020 r. 

 

Źródło:  

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 i 695)  

 

Nr w wykazie prac: 
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238 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wydanie rozporządzenia umożliwiającego udzielenie wsparcia finansowego dla właścicieli albo 

armatorów jachtów komercyjnych, prowadzących działalność, o której mowa w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy o 

bezpieczeństwie morskim, polegającą na odpłatnym udostępnieniu jachtu komercyjnego w celach połowu 

organizmów morskich na podstawie sportowego zezwolenia połowowego zgodnie z przepisami o 

rybołówstwie, którzy nie mogą kontynuować tej działalności w związku z epidemią wirusa SARS-Covid-19 i 

ponieśli straty w tego tytułu. 
 

Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Opracowanie projektu rozporządzenia jest związane z potrzebą udzielenia wsparcia finansowego 

właścicielom albo armatorom jachtów komercyjnych, którzy wskutek wprowadzonego rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.), na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 marca 2020 r. do 

odwołania stanu epidemii, związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zwanym „koronawirusem”, nie 

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

na odpłatnym udostępnieniu jachtu komercyjnego u w celach połowu organizmów morskich na podstawie 

sportowego zezwolenia połowowego zgodnie z przepisami o rybołówstwie.  

Wsparcie finansowe może zostać przyznane na wycofanie jachtu komercyjnego z wykonywania aktualnie 

prowadzonej działalności poprzez jego zezłomowanie albo przystosowanie do wykonywania działalności innej 

niż wskazana w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.  

Wsparcie będzie przyznawane w formie jednorazowej rekompensaty, która będzie wynosiła 100 000 zł zarówno 

w przypadku zezłomowania jachtu jak i przystosowania go do wykonywania działalności innej, niż wskazana w 

art. 5 pkt 9 lit. c ustawy o bezpieczeństwie morskim. Kwota ta będzie mogła może zostać zwiększona o 20 000 

zł, w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 2 i § 5 ust. 3 projektu rozporządzenia.  

Dzięki projektowanemu wsparciu finansowemu straty finansowe powstałe w wyniku braku możliwości 

prowadzenia działalności zostaną wyrównane.  

Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Państwa członkowskie Unii Europejskiej regulują kwestie związane ze skutkami epidemii COVID-19 w 

drodze aktów prawa krajowego.  
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Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Właściciele i armatorzy 

jachtów komercyjnych, o 

których mowa w art. 5 

pkt 9 ustawy o 

bezpieczeństwie 

morskim  

 
Ustawa z dnia 18 sierpnia 

2011 r. o bezpieczeństwie 

morskim ( Dz.U. z 2020 r. 

poz. 680) 

beneficjent 

Minister właściwy do 

spraw rybołówstwa 

1 Ustawa z dnia 19 grudnia 

2014 r. o rybołówstwie 

morskim 

 

Organ udzielający wsparcia 

finansowego 

Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Regulacja jest realizacją ustawowego upoważnienia ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do 

określenia, w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków 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), tym maksymalnej wysokości wsparcia, rodzaju 

wydatków objętych wsparciem, danych, które wniosek o wparcie powinien zawierać, trybu składania 

wniosków o wsparcie oraz trybu przekazywania środków.  

Z uwagi na zakres rozporządzenia, który nie dotyczy problematyki samorządu terytorialnego, praw i 

interesów organizacji pracodawców oraz zadań związków zawodowych projekt nie będzie podlegał 

opiniowaniu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.  

Projekt będzie konsultowany z podmiotami wskazanymi poniżej: 

1. Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. biuro@kgpr.pl   

2. Krajowa Izba Producentów Ryb w Ustce kirustka@poczta.onet.pl   

3. Organizacja Producentów Rybnych Władysławowo Sp. z o.o. oprw@op.pl   

4. Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów sekretariat@zrm-op.org prezes@zrm-op.org   

5. Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp. z o.o. dgpr@wp.eu   

6. Organizacja Rybaków Łodziowych – Producentów Rybnych Sp. z o.o. orl-pr.kolobrzeg@o2.pl  

l.kanonowicz@orl-pr.pl   

7. Organizacja Producentów Ryb Bałtyk Sp. z o.o.  oprbaltyk@op.pl   

8. Zachodniopomorska Grupa Producentów Ryb Sp. z o. o.  biuro@zgpr.pl   

9. Pomorska Organizacja Producentów - ARKA Sp. z o.o. pop.arka@wp.pl 

10. Darłowska Izba Producentów Ryb Sp. z o.o. dipryb@wp.pl   

11. Związek Rybaków Polskich w Ustce zrp.ustka@vp.pl   

12. Stowarzyszenie Armatorów Łodziowych gosciniak@poczta.onet.pl   

13. Stowarzyszenie Rybaków Zalewu Wiślanego pawel.koziol77@wp.pl 
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14. Zrzeszenie Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie 

biuro@zrzeszenierybakow.pl   

15. Stowarzyszenie Rybak w Tolkmicku rybak2007@poczta.fm rybakztolkmicka@gmail.com   

16. Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków  wsr@onet.eu   

17. Północnoatlantycka Organizacja Producentów paop@paop.org.pl  

18. Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb pspr@pspr.pl   

19. Fundacja WWF Polska klub@wwf.pl  

20. Klub Przyrodników kp@kp.org.pl    

21. Fundacja Greenpeace Polska info.poland@greenpeace.org   

22. Klub Gaja klubgaja@klubgaja.pl   

23. Fundacja Mare kontakt@fundacjamare.pl 

24. Stowarzyszenie Armatorów Jachtów Komercyjno-Sportowych  

25. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej kigm@kigm.pl   

26. Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków fedmaryb@fedmaryb.org.pl   

27. Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej Rada Krajowa gdansk@opzz.org.pl 

28. Konfederacja Lewiatan recepcja@konfederacjalewiatan.pl   

29. Forum Związków Zawodowych biuro@fzz.org.pl 

30. Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy sekretariat@mir.gdynia.pl   

31. Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza irs@infish.com.pl  

32. Akademia Morska w Szczecinie am@am.szczecin.pl   

33. Uniwersytet Morski w Gdyni rektor@umg.edu.pl 

34. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie rektor@zut.edu.pl 

35. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Nauk o Środowisku rektor@uwm.edu.pl  

wnos-dziekanat@uwm.edu.pl 

36. Uniwersytet Gdański rekug@ug.edu.pl   

37. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i 

Biotechnologii Akwakultury rzecznik@sggw.pl   

38. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rektor@up.wroc.pl 

39. Państwowa Rady Ochrony Przyrody prop@mos.gov.pl 

40. Urząd Morski w Gdyni umgdy@umgdy.gov.pl   

41. Urząd Morski w Szczecinie kancelaria@ums.gov.pl   

42. Urząd Morski w Słupsku sekretariat@umsl.gov.pl 

43.Główny Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku sekretariat@girm.gov.pl 

mailto:sekretariat@girm.gov.pl
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44. Sztab kryzysowy rybołówstwa rekreacyjnego aantosik@wp.pl, sportfish@sportfish.pl 

45. Stowarzyszenie Armatorów Rybołówstwa Rekreacyjnego w Darłowie sarr@poczta.fm 

 

 Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 

…… r.) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Łącznie (0-

10) 

Dochody 

ogółem 

            

budżet 

państwa 

            

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki 

ogółem 

            

budżet 

państwa 

20 mln 

zł 

          20 mln zł 

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo 

ogółem 

            

budżet 

państwa 

            

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania  Budżet państwa 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia będzie miało wpływ na sektor finansów publicznych, 

tj. na wydatki budżetu państwa poprzez przeznaczenie 20 mln zł w  ramach części 

budżetowej 21 – Gospodarka morska 

mailto:aantosik@wp.pl
mailto:sportfish@sportfish.pl
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Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

        

W ujęciu 

niepieniężny

m 

duże 

przedsiębiorstwa 

Nie ma wpływu 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

Nie ma wpływu 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Nie ma wpływu 

  

Niemierzalne   

  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie  mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorców oraz  sytuację ekonomiczna i społeczną rodziny, a także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

 Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

x nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
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Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na środowisko naturalne, 

sytuację i rozwój regionalny, demografię, mienie państwowe, informatyzację i zdrowie. 

Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozwiązanie problemu wskazanego w pkt 1 nastąpi wraz z wejściem w życie rozporządzenia. 

 W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja efektu rozporządzenia będzie dokonywana w Departamencie Gospodarki Morskiej MGMiŻŚ. 

Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak.  

 


