
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. 

 

o rybołówstwie morskim
 

(druk nr 804 ) 

 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. z 2013 poz. 627, 

z późn. zm.)  

 

Art. 120. 

1. Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym 

środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych. 

2. Zezwolenie na: 

1)  wwożenie z zagranicy gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska 

przyrodniczego mogą zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym, 

oraz jednocześnie na czynności, o których mowa w pkt 2, w stosunku do tych okazów - 

wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska; 

2)   przetrzymywanie, hodowlę, rozmnażanie, oferowanie do sprzedaży i zbywanie 

gatunków, o których mowa w pkt 1 - wydaje właściwy regionalny dyrektor ochrony 

środowiska. 

2a. (uchylony). 

2b. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać 

odpowiednio: 

1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2)   cel wykonania wnioskowanych czynności; 

3)   opis czynności, której dotyczy wniosek; 

4)   nazwę gatunku lub gatunków, w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa 

istnieje, których będą dotyczyć czynności; 

5)   liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do 

ustalenia; 

6)   określenie warunków, miejsca i czasu wykonania czynności; 

7)   świadectwo pochodzenia; 

8)   (uchylony). 

2c. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 

2)   nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć czynności, w języku łacińskim i 

polskim, jeżeli polska nazwa istnieje; 

3)   liczbę lub ilość osobników, których dotyczy zezwolenie, o ile jest to możliwe do 

ustalenia; 

4)   opis czynności, na które wydaje się zezwolenie; 
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5)   określenie warunków, miejsca i czasu wykonania czynności, których dotyczy 

zezwolenie; 

6)   określenie terminu złożenia informacji o wykorzystaniu zezwolenia. 

2d. Organ, o którym mowa w ust. 2: 

1)   odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli wnioskodawca był 

skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z 

przewożeniem przez granicę państwa, przetrzymywaniem, prowadzeniem hodowli, 

rozmnażaniem i sprzedażą na terenie kraju roślin, zwierząt lub grzybów gatunków 

obcych, w okresie 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

2)   może odmówić wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli wnioskowana 

czynność stwarza zagrożenie dla rodzimych gatunków lub siedlisk przyrodniczych. 

2e. Organ, o którym mowa w ust. 2, cofa zezwolenie, o którym mowa w tym przepisie, jeżeli: 

1)   po wydaniu zezwolenia zostaną ujawnione okoliczności, o których mowa w ust. 2d, 

uzasadniające odmowę wydania zezwolenia; 

2)   zezwolenie zostało użyte niezgodnie z warunkami w nim zawartymi. 

2f. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, listę roślin, zwierząt i grzybów 

gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą 

zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, kierując się potrzebą 

zapewnienia ciągłości istnienia i ochrony różnorodności rodzimych gatunków roślin, 

zwierząt lub grzybów. 

2g. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalny dyrektor ochrony środowiska 

dokonują kontroli spełniania warunków określonych w wydanych przez siebie 

zezwoleniach. Do przeprowadzenia kontroli przepisy art. 56 ust. 7b-7i stosuje się 

odpowiednio. 

2h. Regionalny dyrektor ochrony środowiska do dnia 31 stycznia każdego roku składa 

Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska raport o wydanych w roku poprzednim 

zezwoleniach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zawierający informacje, o których mowa w 

ust. 2c pkt 2-5, a także informację o wykorzystaniu zezwoleń oraz wynikach kontroli 

spełniania warunków określonych w tych zezwoleniach. 

[3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do gatunków ryb, na których wprowadzanie jest 

wymagane zezwolenie ministra właściwego do spraw rybołówstwa, wydawane na 

podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym albo 

art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z 

późn. zm.).] 

<3. Przepisów ust. 1–2h nie stosuje się do organizmów morskich, na których 

prowadzenie chowu, hodowli, zarybiania, wprowadzania lub przenoszenia, 

wymagane jest zezwolenie ministra właściwego do spraw rybołówstwa, wydawane 

odpowiednio na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 

śródlądowym albo na podstawie odpowiednio art. 97 albo art. 99 ustawy z dnia 19 

grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. poz. …).> 
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4. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem gatunków, które w przypadku uwolnienia do 

środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom 

przyrodniczym, nie stosuje się do wprowadzania do środowiska przyrodniczego i 

przemieszczania w tym środowisku roślin: 

1)   przy zakładaniu i utrzymywaniu terenów zieleni oraz zakładaniu i utrzymywaniu 

zadrzewień poza lasami i obszarami objętymi formami ochrony przyrody; 

2)   wykorzystywanych w ramach racjonalnej gospodarki leśnej i rolnej. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.)  

 

Art. 75. 

1. Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

określonym w przepisach: 

1)   ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356); 

2)   ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z 

późn. zm.); 

3)   ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 

2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97); 

4)   ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.); 

5)   ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 

124); 

6)   (uchylony); 

7)   ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.); 

7a)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.); 

8)   ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.); 

9)   ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U z 2012 r. poz. 1376, 1385 i 

1529); 

9a)  ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 613); 

10)  (uchylony); 
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11)  ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, 

poz. 284, z późn. zm.); 

12)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z 

późn. zm.); 

13)  ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, 

z późn. zm.); 

14)  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.); 

15)  ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) w zakresie prowadzenia 

laboratorium referencyjnego; 

16)  (uchylony); 

17)  ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, 

poz. 271, z późn. zm.); 

18)  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, 

z późn. zm.); 

[19)  ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. 

zm.);] 

<19) ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. poz. …);> 

20)  ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.); 

21)  (uchylony); 

22)  ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 

11, poz. 66, z późn. zm.); 

23)  ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, 

poz. 1154, z późn. zm.); 

24)  (uchylony); 

25)  ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 

626, z późn. zm.); 

26)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 

1546, z późn. zm.); 

27)  ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, 

poz. 289, z późn. zm.); 

28)  (uchylony); 

29)  (uchylony); 

30)  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 i 

Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1166). 

2. Uzyskania zezwolenia albo dokonania zgłoszenia wymaga wykonywanie działalności 

związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, określonej w ustawie z 

dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. Nr 264 i 908). 

2a. Uzyskania zezwolenia wymaga prowadzenie warsztatu w zakresie określonym w 

przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 

180, poz. 1494, z późn. zm.). 
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3. Uzyskania licencji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

określonym w przepisach: 

1)   ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 

2)   ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 

94, z późn. zm.). 

4. Uzyskania zgody wymaga prowadzenie systemu płatności lub systemu rozrachunku 

papierów wartościowych w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 

2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku 

papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2013 poz. 

246). 

5. Organy zezwalające, udzielające licencji i udzielające zgody oraz wszelkie warunki 

wykonywania działalności objętej zezwoleniami, licencjami oraz zgodami, a także zasady i 

tryb wydawania decyzji w sprawie zezwoleń, licencji i zgód określają przepisy ustaw, o 

których mowa w ust. 1-4. 

 

Art. 84a. 

Przepisów art. 79, 79a, 80, 80a, art. 81 ust. 2, art. 81a, 82 i 83 nie stosuje się wobec 

działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie objętym: 

1)   szczególnym nadzorem podatkowym, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 z późn. zm.); 

2)   nadzorem weterynaryjnym, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 

r. - Prawo farmaceutyczne, ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli 

granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590, z późn. zm.), ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o 

kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145, z późn. zm.), ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 

oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, 

z późn. zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o 

paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.); 

[3)   kontrolą administracji rybołówstwa, na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o 

rybołówstwie;] 

4)   kontrolą związaną z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego dokonywaną w 

urzędzie celnym albo w miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ celny, na 

podstawie przepisów celnych albo graniczną kontrolą fitosanitarną dokonywaną na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 133, poz. 849, z późn. zm.); 

5)   kontrolą przemieszczających się środków transportu, osób z nich korzystających oraz 

towarów nimi przewożonych, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie 

Celnej, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 28 

marca 2003 r. o transporcie kolejowym; 
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6)   zakupem produktów lub usług sprawdzającym rzetelność usługi, na podstawie ustawy z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. 

zm.); 

7)   sprzedażą dokonywaną poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna na 

targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1628 i 1741)  

 

ZAŁĄCZNIK  

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ 

ZWOLNIENIA 

  

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 

1 2 3 4 

I. Dokonanie czynności urzędowej     

  (1-29 pominięto )    

  [30. Dokonanie wpisu statku rybackiego do 

rejestru statków rybackich 

176 zł   

  31. Zmiana wpisu w rejestrze statków rybackich 59 zł]   

< 30. Decyzja w sprawie dokonania wpisu statku 

rybackiego do rejestru statków rybackich 

 200 zł 

 

 

 31. Decyzja w sprawie dokonania zmiany wpisu 

w rejestrze statków rybackich 

 100 zł>  

  32. (uchylony)     

  33. (uchylony)     

  (34-51 pominięto).     

  52. Decyzja w sprawie zwolnienia od obowiązku 

każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości 

ładunkowych przed opuszczeniem portu 

100 zł   

< 52a. Decyzja w sprawie utworzenia zbiorczej 

kwoty połowowej 

 500 zł  

 52b. Zmiana decyzji w sprawie utworzenia 

zbiorczej kwoty połowowej 

 200 zł  

 52c. Decyzja o przyznaniu dodatkowej 

zdolności połowowej 

 45 zł  

   (ust. 53 pominięto) 

 

    

II. Wydanie zaświadczenia     

  (1-21 pominięto) 
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III. Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)     

  (ust. 1-20 pominięto).     

  21. Licencja połowowa wydawana:     

  1) na statek rybacki o długości całkowitej 

mniejszej lub równej 10 m 

596 zł   

  2) na statek rybacki o długości całkowitej większej 

niż 10 m 

1186 zł   

< 21a. Zmiana licencji połowowej w związku ze 

zwiększeniem zdolności połowowej statku 

rybackiego lub zmianą narzędzi połowowych 

podanych w licencji: 

1) na statek rybacki o długości całkowitej 

mniejszej lub równej 10 m 

2) na statek rybacki o długości całkowitej 

większej niż 10 m 

 

 

 

 

 298 zł 

 

 593 zł> 

 

  [22. Sportowe zezwolenie połowowe wydawane:     

  1) na okres jednego miesiąca 16 zł   

  2) na okres jednego roku:     

  a) emerytom, rencistom oraz młodzieży szkolnej w 

wieku do 24 lat 

31 zł   

  b) innym podmiotom 49 zł   

  3) na okres zawodów sportowych 15 zł   

  23. Pozwolenie albo zezwolenie na:     

  1) połowy organizmów morskich w celach 

naukowo-badawczych albo szkoleniowych 

15 zł   

  2) prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych 

organizmów morskich 

419 zł   

  3) prowadzenie zarybiania 15 zł]   

< 22. Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa 

rekreacyjnego wydawane: 

1) na okres jednego miesiąca: 

a) organizatorowi zawodów sportowych 

na prowadzenie połowów z brzegu 

b) armatorowi statku na prowadzenie 

połowów z jego statku 

2) na okres kolejnych 12 miesięcy dla 

armatora statku na prowadzenie 

połowów z jego statku 

 

 

 

 500 zł 

 

 300 zł 

 

 3000 zł 

 

 

 23. Pozwolenie albo zezwolenie na: 

1) połowy organizmów morskich w celach 

prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych albo w celu kształcenia, w 

zakresie rybołówstwa morskiego 

2) prowadzenie chowu lub hodowli 

organizmów morskich 

3) prowadzenie zarybiania 

4) wprowadzanie gatunku obcego lub 

przenoszenie gatunku niewystępującego 

 

 15 zł 

 

 419 zł 

  

 15 zł 

 400 zł> 
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< 23a. Specjalne zezwolenie połowowe  100 zł 

 

 

 23b. Zmiana specjalnego zezwolenia 

połowowego 

 50 zł>  

  (ust. 24- 46  pominięto) 

(Część IV pominięto) 

   

 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. O BEZPIECZEŃSTWIE MORSKIM (Dz. U. Nr 228, 

poz. 1368, z późn. zm.)  

 

Art. 5. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   statku - należy przez to rozumieć urządzenie pływające używane w środowisku morskim, 

w tym również: wodoloty, poduszkowce, statki podwodne i ruchome platformy 

wiertnicze, chyba że powołane w ustawie umowy międzynarodowe stanowią inaczej; 

2)   statku o wartości historycznej - należy przez to rozumieć statki zabytkowe i ich repliki, w 

tym również statki przeznaczone do wspierania i promocji rzemiosł tradycyjnych i 

umiejętności żeglarskich używane zgodnie z zasadami tradycyjnego żeglarstwa i 

tradycyjnych technik; 

[3)   statku rybackim - należy przez to rozumieć statek przeznaczony lub używany do 

rybołówstwa morskiego lub pozyskiwania innych żywych zasobów morza;] 

<3) statku rybackim – należy przez to rozumieć statek rybacki w rozumieniu art. 8 ust. 

1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. poz. … );> 

4)   statku pasażerskim - należy przez to rozumieć statek przeznaczony lub używany do 

przewozu więcej niż 12 pasażerów; 

(pkt 5-36 pominięto)    

 

Art. 72. 

1. Jeżeli członek załogi statku lub pilot posiadający dokument kwalifikacyjny, o którym 

mowa w art. 63 pkt 1 i 2, art. 70 ust. 1, art. 107 ust. 1 i 2, swoim działaniem lub 

zaniechaniem spowodował lub przyczynił się do powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa 

statku, osób na nim przebywających lub środowiska morskiego, wobec którego nie jest 

prowadzone postępowanie przed izbą morską, organ, który wydał dokument 

kwalifikacyjny, może zawiesić określone w nim uprawnienia, mając na uwadze stopień 

spowodowanego zagrożenia. 

2. W przypadku wszczęcia postępowania przez izbę morską, postępowanie administracyjne w 

sprawie zawieszenia uprawnień zawiesza się na czas postępowania przed izbą morską. 
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3. Zawieszenie uprawnień, dokonuje się w drodze decyzji, po przeprowadzeniu postępowania, 

biorąc pod uwagę prawomocne orzeczenie izby morskiej lub sądu, w tym sądu państwa 

obcego, jeżeli takie orzeczenie zostało wydane. 

4. Zawieszenie uprawnień określonych w dokumencie może nastąpić na okres do 2 lat, mając 

na uwadze stopień spowodowanego zagrożenia. 

5. Zawieszenie uprawnień oznacza zakaz zajmowania stanowiska, do którego uprawnia 

dokument kwalifikacyjny. 

6. W przypadku zawieszenia uprawnień organ może wydać, na wniosek zainteresowanego 

członka załogi statku, dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe do zajmowania 

stanowiska niższego niż to, do którego uprawniał dotychczasowy dokument, biorąc pod 

uwagę potencjalne skutki dla bezpieczeństwa statku, osób na nim przebywających i 

środowiska morskiego. 

7. Lista osób, których uprawnienia zostały zawieszone lub w sprawie których izba morska 

wydała prawomocne orzeczenie, zamieszczana jest na stronie internetowej organu 

wydającego dokument. Na liście zamieszcza się imię i nazwisko tej osoby oraz numer, 

datę wystawienia i ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienia. 

<8. Lista osób, które podlegają zakazowi wykonywania funkcji kapitana statku 

rybackiego, zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie 

morskim, jest zamieszczana na stronie internetowej organu wydającego dokument 

kwalifikacyjny uprawniający do wykonywania tej funkcji. Na liście zamieszcza się 

imię i nazwisko osoby podlegającej zakazowi, numer, datę wystawienia i ważności 

dokumentu potwierdzającego uprawnienia oraz wskazuje się termin, do którego 

obowiązuje ten zakaz.> 

 


