
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 25 maja 2017 r.  

 

o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim 

 

(druk nr 511) 

 

 

U S T A W A   z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222, 

z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) 

 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   dzień połowowy - okres, w którym statek rybacki może przebywać poza portem w 

celu wykonywania rybołówstwa komercyjnego, nie dłuższy niż 24 godziny; 

2)   historyczna baza połowowa - udokumentowane, na podstawie dzienników 

połowowych albo raportów połowowych, przez armatora statku rybackiego: 

a)  wykorzystanie przyznanych mu w specjalnym zezwoleniu połowowym kwot 

połowowych danego gatunku organizmów morskich lub 

b)  wydawanie lub wystawianie na określonym obszarze narzędzi połowowych 

przeznaczonych do połowu danego gatunku organizmów morskich 

-  danym statkiem rybackim wpisanym do rejestru statków rybackich albo statkiem 

rybackim, który został wpisany do rejestru statków rybackich w jego miejsce; 

3)   indywidualna kwota połowowa - maksymalną liczbę sztuk lub masę danego gatunku 

organizmów morskich wyodrębnioną w ramach podziału ogólnej kwoty połowowej, 

przyznawaną armatorowi na statek rybacki do odłowienia w specjalnym zezwoleniu 

połowowym wydanym na ten statek; 

4)   instytut badawczy - instytut badawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.); 

5)   instytut naukowy - instytut naukowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.); 

6)   licencja - licencję połowową w rozumieniu art. 4 pkt 9 rozporządzenia nr 1224/2009; 
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7)   ogólna kwota połowowa - maksymalną liczbę sztuk lub masę organizmów morskich 

danego gatunku: 

a)  przyznawaną Rzeczypospolitej Polskiej do odłowienia w danym okresie na 

określonym obszarze, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 

przyznawania poszczególnym państwom członkowskim Unii Europejskiej 

uprawnień do połowów poszczególnych gatunków organizmów morskich, 

b)  określaną na dany rok kalendarzowy przez ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa do odłowienia na określonym obszarze; 

8)   organizmy morskie - ryby morskie, słodkowodne i dwuśrodowiskowe oraz pozostałe 

organizmy żyjące w wodach morskich, w tym ssaki morskie; 

9)   połowy ukierunkowane - połowy prowadzone w celu pozyskiwania określonych 

gatunków organizmów morskich przy użyciu technik lub narzędzi połowowych 

przeznaczonych do połowów tych gatunków; 

10)  ponowne wprowadzenie statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa 

komercyjnego - wprowadzenie do wykonywania rybołówstwa komercyjnego statku 

rybackiego uprzednio wycofanego z wykonywania tego rybołówstwa bez 

zastosowania pomocy publicznej z tytułu trwałego zaprzestania działalności 

połowowej; 

11)  przeładunek - przeładunek w rozumieniu art. 4 pkt 16 rozporządzenia nr 1224/2009; 

12)  rozporządzenie nr 2930/86 - rozporządzenie Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 

września 1986 r. określające 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); 

13)  rozporządzenie nr 26/2004 - rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 

grudnia 2003 r. dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 5 z 

09.01.2004, str. 25, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 7, 

str. 3); 

14)  rozporządzenie nr 812/2004 - rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 

kwietnia 2004 r. ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na 

łowiskach i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 150 z 

30.04.2004, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 7, 

str. 91); 
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15)  rozporządzenie nr 708/2007 - rozporządzenie Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 

czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i 

niewystępujących miejscowo (Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2007, str. 1, z późn. zm.); 

16)  rozporządzenie nr 1005/2008 - rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 

września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, 

nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i 

eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i 

(WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 

1447/1999 (Dz. Urz. UE L 286 z 29.10.2008, str. 1, z późn. zm.); 

17)  rozporządzenie nr 1224/2009 - rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 

listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia 

przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia 

(WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 

2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 

676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające 

rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. 

Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.); 

18)  rozporządzenie nr 404/2011 - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 404/2011 

z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system 

kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 

(Dz. Urz. UE L 112 z 30.04.2011, str. 1, z późn. zm.); 

19)  rozporządzenie nr 1380/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

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

rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 

1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 

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

z późn. zm.); 

20)  rybołówstwo komercyjne - połów organizmów morskich w celach zarobkowych; 

21)  rybołówstwo morskie - rybołówstwo komercyjne, rybołówstwo rekreacyjne, połów 

organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych 

albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, a także zarybianie oraz 

chów lub hodowla organizmów morskich, wprowadzanie do obszarów morskich 
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Rzeczypospolitej Polskiej lub przenoszenie na tych obszarach organizmów morskich 

gatunków obcych lub organizmów morskich niewystępujących miejscowo, w 

rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 7 rozporządzenia nr 708/2007; 

22)  rybołówstwo rekreacyjne - połów organizmów morskich prowadzony w celach 

rekreacyjnych lub podczas zawodów sportowych; 

23)  specjalne zezwolenie połowowe - przyznawane armatorowi statku rybackiego 

upoważnienie do połowów w rozumieniu art. 4 pkt 10 rozporządzenia nr 1224/2009; 

24)  uznana organizacja klasyfikacyjna - uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 

ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 

1368, z późn. zm.); 

25)  uznana organizacja producentów - organizację producentów, o której mowa w art. 6 

ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 

grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i 

akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 

1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 

354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.), uznaną przez ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa w trybie przepisów o rynku rybnym; 

26)  wspólna kwota połowowa - kwotę połowową danego gatunku organizmów morskich 

wyodrębnioną w ramach podziału ogólnej kwoty połowowej, przyznawaną armatorom 

statków rybackich do odłowienia bez podziału na poszczególne statki rybackie; 

27)  wyładunek - wyładunek w rozumieniu art. 4 pkt 22 rozporządzenia nr 1224/2009; 

[28)  zbiorcza kwota połowowa - przyznawaną uznanej organizacji producentów kwotę 

połowową określonego gatunku organizmów morskich, utworzoną z sumy 

indywidualnych kwot połowowych przyznanych armatorom zrzeszonym w tej 

organizacji;] 

29)  zdolność połowowa - zdolność połowową w rozumieniu art. 4 pkt 24 rozporządzenia 

nr 1380/2013. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, morskich 

wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub wyłącznej strefie ekonomicznej - należy 

przez to rozumieć odpowiednio obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej, morskie wody 

wewnętrzne, morze terytorialne lub wyłączną strefę ekonomiczną, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014). 
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Art. 9. 

1. Wyodrębnia się następujące segmenty floty obejmujące statki rybackie, przy użyciu 

których prowadzi się rybołówstwo komercyjne: 

1)   na wodach otwartych Morza Bałtyckiego, obszarach wyłącznej strefy ekonomicznej i 

morza terytorialnego, Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej, o długości całkowitej nie 

mniejszej niż 5 m; 

2)   na obszarach, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o 

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz na 

obszarach na północ od granicy między wodami morskimi a wodami śródlądowymi 

wyznaczonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 - o długości 

całkowitej do 12,00 m; 

3)   na obszarach morskich innych niż wymienione w pkt 1 i 2. 

[2. Zdolność połowowa statków rybackich w segmencie floty, o którym mowa w ust. 1: 

1)   pkt 1 - nie może wynieść więcej niż 16 797,41 GT i 64 043,59 kW; 

2)   pkt 2 - nie może wynieść więcej niż 950,07 GT i 7964,7 kW; 

3)   pkt 3 - nie może wynieść więcej niż 21 526 GT i 22 441 kW. 

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi i aktualizuje na stronie internetowej 

urzędu obsługującego tego ministra wykaz określający: 

1)   sumę zdolności połowowej statków rybackich, na które zostały wydane licencje w 

poszczególnych segmentach floty; 

2)   sumę niewykorzystanej zdolności połowowej statków rybackich w poszczególnych 

segmentach floty.] 

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

podsegmenty w ramach segmentów floty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 

3, uwzględniając długość całkowitą statków rybackich lub zdolność połowową statków 

rybackich lub parametry techniczne statków rybackich lub rodzaj wykonywanego przy ich 

użyciu rybołówstwa komercyjnego, mając na uwadze dostosowanie floty do dostępnych 

możliwości połowowych, a także racjonalną i zrównoważoną eksploatację żywych 

zasobów morza. 

Art. 12. 

Zabrania się: 

1)   prowadzenia połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego gatunku 

organizmów morskich: 
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a)  którego ogólna kwota połowowa została wyczerpana, 

b)  dla którego został wprowadzony zakaz połowów[;] <,> 

<c) którego wspólna kwota połowowa została wyczerpana;> 

2)   wykonywania rybołówstwa komercyjnego: 

a)  narzędziami połowowymi, które nie są wpisane w specjalnym zezwoleniu połowowym 

lub których używanie jest w danym okresie lub na określonym obszarze zabronione, 

b)  organizmów morskich: 

–  które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych, 

–  które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych, 

–  gatunku, dla którego został wprowadzony zakaz połowów ukierunkowanych lub 

zakaz połowów w danym okresie lub na danym obszarze, 

c)  na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, 

d)  na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, statkiem rybackim o długości 

całkowitej przekraczającej 12 m, 

e)  na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, statkiem rybackim o długości 

całkowitej mniejszej niż 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW, 

f)  bez zgody ministra właściwego do spraw rybołówstwa, o której mowa w art. 69 ust. 8; 

3)   podczas prowadzenia połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego: 

a)  wyładowywania na ląd, wprowadzania do obrotu, magazynowania, transportu lub 

przeładunku w morzu organizmów morskich złowionych z naruszeniem przepisów o 

rybołówstwie morskim, 

b)  wydawania lub wystawiania nieoznakowanych narzędzi połowowych[.] <,> 

<4) przyłowu gatunku organizmów morskich, którego wyodrębniona na podstawie art. 

44 ust. 3 kwota połowowa została wyczerpana.> 

 

Art. 15. 

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia dokonania wpisu statku do rejestru, jeżeli: 

1)   wpis spowodowałby przekroczenie indywidualnej zdolności połowowej, którą dysponuje 

właściciel tego statku lub 

2)   właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru w ramach zdolności 

połowowej, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3, z wyłączeniem przypadku, gdy wpis 

dotyczy statku, który miałby zostać wpisany do segmentu floty, o którym mowa w art. 9 

ust. 1 pkt 3, lub 
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[3)   wpis spowodowałby przekroczenie zdolności połowowej w danym segmencie floty, do 

którego miałby zostać wpisany ten statek, lub] 

4)   właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru, a statek ten został uprzednio 

wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy 

publicznej z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej, zwanej dalej "pomocą 

publiczną", lub 

5)   właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru w segmencie floty, o którym 

mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, a długość całkowita tego statku jest mniejsza niż 5 m lub moc 

silnika głównego tego statku wynosi mniej niż 15 kW, lub 

6)   właściciel statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru w segmencie floty, o którym 

mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, a długość całkowita tego statku przekracza 12 m, lub 

7)   statek ten znajduje się we wspólnotowym wykazie statków prowadzących połowy 

nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane, o którym mowa w art. 27 ust. 1 

rozporządzenia nr 1005/2008. 

 

Art. 18. 

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia dokonania zmiany wpisu w rejestrze, gdy: 

1)   zmiana wpisu dotyczy: 

a)  zwiększenia zdolności połowowej statku rybackiego - jeżeli na dzień złożenia wniosku 

właściciel statku rybackiego nie dysponuje odpowiednią indywidualną zdolnością 

połowową, 

b)  ponownego wprowadzenia statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa 

komercyjnego, jeżeli: 

–  właściciel statku nie dysponuje odpowiednią indywidualną zdolnością połowową, 

–  właściciel statku złożył wniosek o ponowne wprowadzenie tego statku do 

wykonywania rybołówstwa komercyjnego w ramach indywidualnej zdolności 

połowowej, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3, z wyłączeniem przypadku, gdy wpis 

dotyczy statku rybackiego, który miałby zostać wpisany do segmentu floty, o którym 

mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 

–  statek został uprzednio wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z 

zastosowaniem pomocy publicznej, 

c)  wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z 

zastosowaniem pomocy publicznej - jeżeli właściciel tego statku zwiększył zdolność 
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połowową statku z wykorzystaniem dodatkowej zdolności połowowej w okresie 5 lat 

od dnia wydania decyzji w sprawie dokonania zmiany w rejestrze w zakresie 

zwiększenia zdolności połowowej statku w ramach przyznanej dodatkowej zdolności 

połowowej, 

d)  narzędzi połowowych ciągnionych - w przypadku statku rybackiego o długości 

całkowitej do 12 m, na który przyznano dodatkową zdolność połowową, w terminie 5 

lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze związanego z wydaniem decyzji o przyznaniu 

tej zdolności połowowej; 

2)   przedmiotem zmiany wpisu dotyczącego modernizacji statku rybackiego nie będzie, w 

przypadku statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 5 m lub mocy silnika 

głównego mniejszej niż 15 kW, zwiększenie długości statku do co najmniej 5 m lub mocy 

silnika głównego do co najmniej 15 kW; 

3)   przedmiotem zmiany wpisu będzie, w przypadku statku rybackiego znajdującego się w 

segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, zwiększenie długości całkowitej 

tego statku powyżej 12 m; 

[4)   zmiana ta spowodowałaby przekroczenie zdolności połowowej w danym segmencie floty, 

do którego miałby zostać wpisany ten statek.] 

 

Art. 25. 

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, na 

stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o wielkości 

dodatkowej zdolności połowowej przeznaczonej do podziału. 

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza, na stronie internetowej urzędu 

obsługującego tego ministra, informację o terminie składania przez właścicieli statków 

rybackich wniosków o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej na statki rybackie 

znajdujące się w danym segmencie floty, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 

30 dni od dnia ogłoszenia tej informacji. 

[3. Informację, o której mowa w ust. 2, ogłasza się w przypadku gdy wielkość pozostałej do 

podziału dodatkowej zdolności połowowej wynosi co najmniej 10 GT.] 

<3. Informację, o której mowa w ust. 2, ogłasza się, w przypadku gdy wielkość 

pozostałej do podziału dodatkowej zdolności połowowej wynosi co najmniej 10 GT 

lub 15 kW.> 
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4. Wniosek złożony w terminie innym niż określony w informacji, o której mowa w ust. 2, 

pozostawia się bez rozpoznania. 

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

sposób i tryb przyznawania dodatkowej zdolności połowowej, mając na względzie 

ochronę i racjonalne wykorzystanie żywych zasobów morza oraz dostosowanie do tych 

zasobów floty rybackiej, w tym przez jej modernizację i restrukturyzację. 

 

<Art. 42a. 

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, wydania 

specjalnego zezwolenia połowowego, w przypadku gdy armator statku rybackiego 

wystąpił z wnioskiem o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na statek rybacki, 

na który nie posiada dokumentów, o których mowa w art. 14 ust. 5 pkt 1, 

uprawniających do żeglugi na obszarach prowadzenia połowów objętych tym 

wnioskiem.> 

Art. 46. 

Podziału: 

1)   ogólnych kwot połowowych, o których mowa w: 

a)  art. 44 ust. 1, dokonuje się na: 

–  indywidualne kwoty połowowe - z podziałem na poszczególne statki rybackie lub 

–  wspólne kwoty połowowe - bez podziału na poszczególne statki rybackie, [lub] 

[–  zbiorcze kwoty połowowe - na statki rybackie armatorów zrzeszonych w danej uznanej 

organizacji producentów,] 

b)  art. 44 ust. 2, dokonuje się na: 

–  indywidualne kwoty połowowe - z podziałem na poszczególne statki rybackie lub 

–  wspólne kwoty połowowe - bez podziału na poszczególne statki rybackie[, lub] 

[–  zbiorcze kwoty połowowe - na statki rybackie armatorów zrzeszonych, w danej uznanej 

organizacji producentów;] 

2)   dni połowowych, o których mowa w art. 44 ust. 1, dokonuje się na poszczególne statki 

rybackie; 

3)   dodatkowych kwot połowowych dokonuje się na indywidualne kwoty połowowe - z 

podziałem na poszczególne statki rybackie. 
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Art. 50. 

1. Podziału ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych, o którym mowa w art. 44 

ust. 1, dokonuje się na statki rybackie armatorów: 

1)   którym przyznano, co najmniej raz w okresie ustalonym w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 47 ust. 1, kwotę połowową wnioskowanego gatunku 

organizmów morskich, w wydanych na dany statek rybacki specjalnych zezwoleniach 

połowowych, oraz 

2)   którzy wykorzystali co najmniej część kwoty połowowej wnioskowanego gatunku 

organizmów morskich.  

2. W przypadku: 

1)   ustalenia na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1, ogólnych kwot połowowych 

lub dni połowowych dla gatunku organizmów morskich uprzednio nieobjętego taką 

kwotą albo 

2)   ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych gatunków organizmów morskich, 

które nie były poławiane 

-   podziału danej kwoty połowowej dokonuje się na statki rybackie armatorów, którzy 

złożyli wniosek o jej przyznanie - w sposób określony w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 47 ust. 1. Przepisu ust. 1 nie stosuje się. 

[3. W przypadku gatunku organizmów morskich objętego obowiązkiem wyładunku, 

określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1380/2013, realizacja obowiązku 

wyładunku odbywa się w ramach wspólnej, indywidualnej albo zbiorczej kwoty połowowej 

tego gatunku przyznanej armatorowi statku rybackiego w specjalnym zezwoleniu 

połowowym.] 

<3. W przypadku gatunku organizmów morskich objętego obowiązkiem wyładunku, 

określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1380/2013, realizacja obowiązku 

wyładunku odbywa się w ramach wspólnej albo indywidualnej kwoty połowowej 

tego gatunku przyznanej armatorowi statku rybackiego w specjalnym zezwoleniu 

połowowym.> 

Art. 51. 

1. Indywidualną kwotę połowową wnioskowanego gatunku organizmów morskich 

pomniejsza się w przypadku niewykorzystania przez armatora statku rybackiego co 

najmniej części indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku możliwej do 

wykorzystania przez tego armatora w poszczególnych latach, w okresie 2 kolejnych lat 
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kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wydanie specjalnego 

zezwolenia połowowego. 

2. Pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się odliczając od indywidualnej kwoty 

połowowej gatunku organizmów morskich, która ma zostać przyznana temu armatorowi 

na dany rok kalendarzowy, wyrażoną w procentach średnią wielkość indywidualnej kwoty 

połowowej tego gatunku niewykorzystanej w 2 kolejnych latach kalendarzowych 

poprzedzających rok złożenia wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego. 

3. Wykorzystanie przez armatorów statków rybackich przyznanych im w specjalnych 

zezwoleniach połowowych indywidualnych kwot połowowych określonych gatunków 

organizmów morskich odbywa się w drodze: 

1)   odłowienia kwot połowowych otrzymanych w ramach podziału ogólnych kwot 

połowowych lub dodatkowych kwot połowowych; 

2)   rezygnacji, o której mowa w art. 52 ust. 1; 

3)   przekazania kwoty połowowej, o którym mowa w art. 53, na inny statek tego samego 

armatora; 

4)   przekazania kwoty połowowej w ramach wymiany międzynarodowej, o której mowa 

w art. 54; 

[5)   przekazania kwoty połowowej w celu utworzenia zbiorczej kwoty połowowej, o której 

mowa w art. 59 ust. 1.] 

Art. 52. 

[1. Armator statku rybackiego może w danym roku kalendarzowym, nie później jednak niż do 

dnia 30 czerwca, zrezygnować z całości albo części przyznanej mu w specjalnym 

zezwoleniu połowowym indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów 

morskich lub dni połowowych. 

2. Armator statku rybackiego rezygnuje z indywidualnej kwoty połowowej lub dni 

połowowych, o których mowa w ust. 1, składając wniosek odpowiednio o cofnięcie albo 

zmianę specjalnego zezwolenia połowowego.] 

<1. Armator statku rybackiego może w danym roku kalendarzowym, w terminie do dnia 

15 lipca, zrezygnować z całości albo części przyznanej mu w specjalnym zezwoleniu 

połowowym indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich 

lub dni połowowych. 

2. Armator statku rybackiego rezygnuje z indywidualnej kwoty połowowej lub dni 

połowowych, o których mowa w ust. 1, składając za pośrednictwem okręgowego 
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inspektora rybołówstwa morskiego właściwego dla portu macierzystego statku 

rybackiego wniosek odpowiednio o cofnięcie albo zmianę specjalnego zezwolenia 

połowowego.> 

3. W przypadku złożenia wniosku po terminie, o którym mowa w ust. 1, indywidualną kwotę 

połowową lub dni połowowe, o których mowa w ust. 1, uznaje się za niewykorzystane. 

4. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania. 

 

[Art. 53. 

1. Określona w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualna kwota połowowa lub ilość 

dni połowowych może być przekazywana w całości lub w części innemu armatorowi na 

jego statek rybacki lub na inny statek rybacki tego samego armatora. 

2. Indywidualne kwoty połowowe lub dni połowowe określone w specjalnym zezwoleniu 

połowowym przyznane na obszary, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 2, mogą być 

przekazywane na rzecz armatorów, którym przyznano na dany obszar: 

1)   indywidualne kwoty połowowe na ten sam gatunek organizmów morskich, którego 

dotyczy przekazanie, lub 

2)   dni połowowe, w których będą prowadzone połowy tego samego gatunku organizmów 

morskich, którego dotyczy przekazanie. 

3. Przekazanie indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych następuje w drodze 

zmiany specjalnych zezwoleń połowowych: 

1)   na wniosek armatora statku rybackiego zainteresowanego przekazaniem 

indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych na inny statek rybacki tego 

armatora lub 

2)   na wspólny wniosek armatorów - w przypadku przekazywania indywidualnych kwot 

połowowych lub dni połowowych na statek rybacki innego armatora. 

4. Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych 

zawiera: 

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

statków rybackich biorących udział w przekazaniu; 

2)   oznaki rybackie statków rybackich biorących udział w przekazaniu; 

3)   określenie gatunku organizmów morskich na danym obszarze, którego dotyczy 

przekazanie; 



- 13 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4)   wielkość indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich lub 

ilość dni połowowych, których dotyczy przekazanie. 

5. Wniosek w sprawie przekazania indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych 

składa się do organu, który wydał specjalne zezwolenie połowowe na formularzu 

udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw rybołówstwa. 

6. Organ odmawia, w drodze decyzji, zmiany specjalnych zezwoleń połowowych wydanych na 

statki rybackie, których dotyczy wniosek w sprawie przekazania, jeżeli: 

1)   nie jest spełniony co najmniej jeden z warunków określonych w ust. 2; 

2)   wyczerpana jest ogólna kwota połowowa lub dni połowowe danego gatunku 

organizmów morskich, którego dotyczy przekazanie.] 

 

<Art. 53. 

1. Określona w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualna kwota połowowa lub 

liczba dni połowowych mogą być przekazywane w całości lub w części na inny statek 

rybacki tego samego armatora, który co najmniej przez 24 kolejne miesiące przed 

dniem złożenia wniosku o przekazanie był armatorem statków rybackich biorących 

udział w przekazaniu. 

2. Indywidualne kwoty połowowe lub dni połowowe określone w specjalnym zezwoleniu 

połowowym przyznane na obszary, o których mowa w art. 9 ust. 1, mogą być 

przekazywane: 

1) w całości na statki rybackie, na które nie przyznano w specjalnym zezwoleniu 

połowowym dni połowowych lub indywidualnej kwoty połowowej gatunku 

organizmów morskich objętego przekazaniem, albo 

2) w całości lub w części na statki rybackie, na które przyznano w specjalnym 

zezwoleniu połowowym dni połowowe lub indywidualną kwotę połowową 

gatunku organizmów morskich objętego przekazaniem. 

3. Przekazanie indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych następuje w 

drodze zmiany specjalnych zezwoleń połowowych na wniosek armatora statku 

rybackiego zainteresowanego przekazaniem indywidualnej kwoty połowowej lub dni 

połowowych na inny statek rybacki tego armatora. 

4. Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych 

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

armatora statków rybackich biorących udział w przekazaniu; 

2) oznaki rybackie statków rybackich biorących udział w przekazaniu; 

3) określenie gatunku organizmów morskich na danym obszarze, którego dotyczy 

przekazanie; 

4) wielkość indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich 

lub liczbę dni połowowych, których dotyczy przekazanie. 

5. Wniosek w sprawie przekazania indywidualnych kwot połowowych lub dni 

połowowych składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa na formularzu 

udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. 

6. Kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich odłowione przez 

armatora statku rybackiego w ramach kwoty połowowej uzyskanej na podstawie ust. 

2 pkt 1 nie są wliczane do historycznej bazy połowowej tego armatora na statek 

rybacki, na który kwoty te zostały przekazane w całości. 

7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, zmiany 

specjalnych zezwoleń połowowych wydanych na statki rybackie, których dotyczy 

wniosek w sprawie przekazania indywidualnej kwoty połowowej lub dni 

połowowych, jeżeli jest wyczerpana ogólna kwota połowowa lub liczba dni 

połowowych danego gatunku organizmów morskich, którego dotyczy przekazanie.> 

 

Art. 54. 

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy do dokonywania wymian kwot 

połowowych z innym państwem członkowskim Unii Europejskiej, zgodnie z art. 16 ust. 8 

rozporządzenia nr 1380/2013, zwanej dalej "wymianą międzynarodową". 

[2. Wymiany międzynarodowej dokonuje się z urzędu lub na wniosek uznanej organizacji 

producentów.] 

<2. Wymiany międzynarodowej dokonuje się: 

1) z urzędu – w przypadku wymiany kwot połowowych na obszarach, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 albo pkt 3, albo 

2) na wniosek armatora statku rybackiego – w przypadku wymiany kwot 

połowowych, jeżeli przedmiotem przekazania są indywidualne kwoty połowowe 

armatorów statków rybackich przyznane na obszary, o których mowa w art. 9 

ust. 1 pkt 1 lub 3.> 
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[3. Wymiana międzynarodowa może zostać dokonana na wniosek uznanej organizacji 

producentów, jeżeli przedmiotem przekazania są: 

1)   indywidualne kwoty połowowe armatorów będących członkami tej organizacji lub 

2)   zbiorcza kwota połowowa przyznana tej organizacji.] 

[4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1)   nazwę i adres siedziby uznanej organizacji producentów; 

2)   wskazanie armatorów statków rybackich o polskiej przynależności wraz z oznakami 

rybackimi tych statków, których indywidualne kwoty połowowe podlegają 

przekazaniu; 

3)   wskazanie armatorów statków rybackich o polskiej przynależności wraz z oznakami 

rybackimi tych statków, którym mają zostać przyznane kwoty połowowe uzyskane w 

wyniku przekazania; 

4)   określenie gatunków organizmów morskich na danym obszarze, których dotyczy 

wymiana międzynarodowa.] 

<4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera: 

1) nazwę i adres armatora statku rybackiego; 

2) określenie gatunków organizmów morskich na danym obszarze, których dotyczy 

wymiana międzynarodowa.> 

5. Zmiany indywidualnych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów 

morskich, które były przedmiotem wymiany międzynarodowej, uwzględnia się w 

specjalnych zezwoleniach połowowych armatorów zrzeszonych w tej organizacji, 

dokonując zmiany specjalnych zezwoleń połowowych. 

<6. Kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich odłowione przez 

armatora statku rybackiego w ramach kwoty połowowej uzyskanej na podstawie 

wymiany międzynarodowej nie są wliczane do historycznej bazy połowowej tego 

armatora na statek rybacki, na który zostały przyznane kwoty z wymiany 

międzynarodowej.> 

Art. 55. 

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza co najmniej dwa razy w roku, na stronie 

internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o wysokości dodatkowych 

kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich poławianych na 

obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 3, pozostałych w wyniku: 
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1)   wydania decyzji w sprawie wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa 

komercyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a, lub 

2)   wydania decyzji, o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt 1 i 3, lub 

3)   podziału, o którym mowa w art. 44 ust. 1, dokonanego zgodnie z przepisami 

wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, lub 

4)   pomniejszeń, o których mowa w art. 45 pkt 1, lub 

5)   rezygnacji, o której mowa w art. 52, lub 

[6)   wymiany międzynarodowej dokonanej z urzędu, o której mowa w art. 54 ust. 2.] 

<6) wymiany międzynarodowej dokonanej z urzędu, o której mowa w art. 54 ust. 2 

pkt 1.> 

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa przyznaje dodatkową kwotę połowową na 

wniosek armatora statku rybackiego, który zawiera: 

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

statku rybackiego; 

2)   oznakę rybacką statku rybackiego; 

3)   określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów. 

3. Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej składa się w terminie 14 dni od dnia 

ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1, na formularzu udostępnionym na stronie 

internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 

4. O dodatkową kwotę połowową danego gatunku organizmów morskich, o której mowa w 

ust. 1, może ubiegać się armator statku rybackiego, któremu w specjalnym zezwoleniu 

połowowym wydanym na dany rok kalendarzowy przyznano kwotę połowową na ten sam 

gatunek organizmów morskich, jeżeli armator ten: 

1)   nie dopuścił się przy użyciu statku rybackiego, na który wystąpił z wnioskiem o 

przyznanie dodatkowej kwoty połowowej, w roku, w którym ubiega się o tę kwotę, 

poważnego naruszenia w rozumieniu art. 42 rozporządzenia nr 1005/2008 albo w 

rozumieniu art. 90 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, w przypadku gdy decyzja w 

sprawie wymierzenia kary pieniężnej za to naruszenie stała się ostateczna; 

[2)   nie przekazał w roku, w którym ubiega się o dodatkową kwotę połowową, całości 

albo części indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich do 

odłowienia innemu armatorowi na zasadach określonych w art. 53.] 

5. Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej złożony po terminie określonym w 

ust. 3 pozostawia się bez rozpoznania. 
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6. Przyznanie dodatkowej kwoty połowowej następuje w drodze zmiany specjalnego 

zezwolenia połowowego. 

 

Członkowie uznanej organizacji producentów mogą wykonywać rybołówstwo komercyjne w 

danym roku kalendarzowym w ramach zbiorczej kwoty połowowej. 

 

<Art. 57a. 

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie po powzięciu informacji o: 

1) wykorzystaniu w danym roku kalendarzowym 90% wspólnej kwoty połowowej 

danego gatunku organizmów morskich, 

2) wyczerpaniu w danym roku kalendarzowym wspólnej kwoty połowowej danego 

gatunku organizmów morskich, 

3) wyczerpaniu w danym roku kalendarzowym kwoty połowowej danego gatunku 

organizmów morskich wyodrębnionej na podstawie art. 44 ust. 3 

– ogłasza tę informację na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw rybołówstwa oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym 

terenie. 

2. Od dnia następującego po dniu ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 

zakaz: 

1) połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich w ramach 

wspólnej kwoty połowowej – w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa 

w ust. 1 pkt 1; 

2) wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich w ramach wspólnej 

kwoty połowowej – w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 

pkt 2; 

3) przyłowu danego gatunku organizmów morskich w ramach kwoty połowowej 

wyodrębnionej na podstawie art. 44 ust. 3 – w przypadku ogłoszenia informacji, 

o której mowa w ust. 1 pkt 3. 

3. Zakaz: 

1)  połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich w ramach 

wspólnej kwoty połowowej – obowiązuje do dnia ogłoszenia zakazu wszelkich 

połowów w ramach tej kwoty albo do dnia ogłoszenia informacji, o której mowa 
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w ust. 1 pkt 2, albo do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął 

obowiązywać; 

2) wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich w ramach wspólnej 

kwoty połowowej – obowiązuje do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął 

on obowiązywać; 

3) przyłowu danego gatunku organizmów morskich w ramach kwoty połowowej 

wyodrębnionej na podstawie art. 44 ust. 3 – obowiązuje do końca roku 

kalendarzowego, w którym zaczął on obowiązywać.> 

 

[Art. 58. 

Członkowie uznanej organizacji producentów mogą wykonywać rybołówstwo komercyjne w 

danym roku kalendarzowym w ramach zbiorczej kwoty połowowej. 

 

Art. 59. 

1. W celu utworzenia zbiorczej kwoty połowowej armatorzy statków rybackich przekazują 

indywidualne kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich określone 

w specjalnych zezwoleniach połowowych albo ich części, w drodze umowy zawartej w 

formie pisemnej, uznanej organizacji producentów, której są członkami. 

2. Uznana organizacja producentów, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, może 

przekazać zbiorczą kwotę połowową, w całości albo w części: 

1)   do odłowienia armatorom statków rybackich zrzeszonym w tej organizacji lub 

2)   innej uznanej organizacji producentów, której przyznano zbiorczą kwotę połowową. 

3. Liczba statków rybackich, na które zostanie przekazana zbiorcza kwota połowowa na 

danym obszarze, nie może być większa niż liczba statków rybackich, których armatorzy 

przekazali swoje indywidualne kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich. 

 

Art. 60. 

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa tworzy, w drodze decyzji, zbiorczą kwotę 

połowową na danym obszarze, jeżeli: 

1)   do dnia 1 lutego danego roku kalendarzowego uznana organizacja producentów 

złożyła wniosek o utworzenie zbiorczej kwoty połowowej; 
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2)   suma przekazywanych przez armatorów indywidualnych kwot połowowych danego 

gatunku organizmów morskich jest nie mniejsza niż 5% ogólnej kwoty połowowej 

danego gatunku organizmów morskich w danym roku na danym obszarze; 

3)   liczba statków rybackich, na które zostanie przekazana zbiorcza kwota połowowa na 

dany obszar, nie przekroczy liczby statków rybackich, których armatorzy przekazali 

swoje indywidualne kwoty połowowe. 

2. Wniosek o utworzenie zbiorczej kwoty połowowej zawiera: 

1)   nazwę, siedzibę i adres uznanej organizacji producentów; 

2)   określenie gatunku organizmów morskich, który będzie celem połowów na danym 

obszarze w ramach zbiorczej kwoty połowowej. 

3. Wniosek o utworzenie zbiorczej kwoty połowowej składa się na formularzu udostępnionym 

na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa. 

4. Do wniosku o utworzenie zbiorczej kwoty połowowej uznana organizacja producentów 

dołącza: 

1)   listę armatorów statków rybackich, którym w ramach zbiorczej kwoty połowowej mają 

zostać zmienione specjalne zezwolenia połowowe w wyniku przekazania przez: 

a)  armatora statku rybackiego tej organizacji indywidualnych kwot połowowych, wraz z 

określeniem ich wielkości lub 

b)  uznaną organizację producentów kwot połowowych danego gatunku organizmów 

morskich wraz z określeniem ich wielkości 

-      oraz ze wskazaniem oznak rybackich tych statków; 

2)   kopie umów zawartych przez armatorów statków rybackich z uznaną organizacją 

producentów, które określają wielkość: 

a)  indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich, jaka będzie 

podlegała przekazaniu przez armatora uznanej organizacji producentów lub 

b)  kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich, jaka będzie podlegała 

przekazaniu przez uznaną organizację producentów armatorowi do odłowienia w 

ramach przyznawanej zbiorczej kwoty połowowej. 

5. Wniosek o utworzenie zbiorczej kwoty połowowej złożony po terminie określonym w ust. 1 

pkt 1 pozostawia się bez rozpoznania. 
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Art. 61. 

Umowy określające wielkość: 

1)   przekazywanej przez armatora indywidualnej kwoty połowowej uznanej organizacji 

producentów wywołują skutki prawne od dnia, w którym decyzja w sprawie zmiany 

specjalnego zezwolenia połowowego stała się ostateczna; 

2)   przekazywanych przez uznaną organizację producentów kwot połowowych poszczególnym 

armatorom wywołują skutki prawne od dnia, w którym decyzja w sprawie zmiany decyzji 

o utworzeniu zbiorczej kwoty połowowej stała się ostateczna. 

 

Art. 62. 

1. Decyzja w sprawie utworzenia zbiorczej kwoty połowowej określa w szczególności: 

1)   wielkość zbiorczej kwoty połowowej przyznanej uznanej organizacji producentów; 

2)   wskazanie okresu, na jaki przyznano uprawnienie do połowów organizmów morskich 

w ramach zbiorczej kwoty połowowej na danym obszarze; 

3)   armatorów statków rybackich uprawnionych do połowów organizmów morskich w 

ramach zbiorczej kwoty połowowej wraz ze wskazaniem oznak rybackich tych statków. 

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa przy wydawaniu decyzji w sprawie utworzenia 

zbiorczej kwoty połowowej oraz zmianie specjalnego zezwolenia połowowego uwzględnia 

stopień wykorzystania indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów 

morskich na danym obszarze, którego dotyczy przekazanie, na dzień wydania tej decyzji 

wynikający z elektronicznego systemu raportowania połowów prowadzonego przez 

działające w ramach urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa 

Centrum Monitorowania Rybołówstwa, stanowiące ośrodek monitorowania rybołówstwa 

w rozumieniu rozporządzenia nr 1224/2009, zwane dalej "CMR". 

 

Art. 63. 

1. Zbiorcza kwota połowowa danego gatunku organizmów morskich utworzona dla uznanej 

organizacji producentów może zostać zmieniona, w drodze umowy zawartej w formie 

pisemnej, jeżeli: 

1)   armator statku rybackiego przekaże na rzecz tej organizacji całość albo część 

indywidualnej kwoty połowowej określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym tego 

gatunku organizmów morskich; 
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2)   inna uznana organizacja producentów przekaże tej organizacji całość albo część 

zbiorczej kwoty połowowej tego gatunku organizmów morskich. 

2. Do umowy, o której mowa w ust. 1, przepis art. 61 pkt 1 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 64. 

1. Zmiana zbiorczej kwoty połowowej, o której mowa w art. 63 ust. 1, następuje w drodze 

zmiany decyzji w sprawie utworzenia zbiorczej kwoty połowowej dla uznanej organizacji 

producentów, na: 

1)   wniosek tej organizacji - w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1; 

2)   wspólny wniosek uznanych organizacji producentów - w przypadku, o którym mowa w 

art. 63 ust. 1 pkt 2. 

2. Zbiorcze kwoty połowowe uzyskane w wyniku przekazania są przyznawane wyłącznie na 

statki rybackie armatorów będących członkami uznanych organizacji producentów 

biorących udział w przekazaniu. 

3. Kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich, które były przedmiotem 

przekazania, uwzględnia się w specjalnych zezwoleniach połowowych armatorów 

zrzeszonych w uznanej organizacji producentów wskazanych przez tę organizację, 

dokonując zmiany specjalnych zezwoleń połowowych tych armatorów. 

4. Do postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 60 ust. 

2-5 i art. 62 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 65. 

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia zmiany decyzji w sprawie utworzenia 

zbiorczej kwoty połowowej dla uznanej organizacji producentów, jeżeli: 

1)   ogólna kwota połowowa albo zbiorcza kwota połowowa, której dotyczy przekazanie, 

została wyczerpana; 

2)   zbiorcza kwota połowowa, której dotyczy przekazanie, na dzień złożenia wniosku jest 

mniejsza niż kwota połowowa danego gatunku organizmów morskich wnioskowana do 

przekazania; 

3)   liczba statków rybackich, na które zostanie przekazana zbiorcza kwota połowowa na 

danym obszarze, przekroczy liczbę statków rybackich, których armatorzy przekazali tej 

organizacji swoje indywidualne kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich; 



- 22 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4)   suma przekazywanych przez armatorów indywidualnych kwot połowowych danego 

gatunku organizmów morskich jest mniejsza niż 5% ogólnej kwoty połowowej danego 

gatunku organizmów morskich w danym roku kalendarzowym na danym obszarze. 

 

Art. 66. 

1. W przypadku przekroczenia zbiorczej kwoty połowowej na danym obszarze, minister 

właściwy do spraw rybołówstwa dokona w kolejnym roku kalendarzowym odliczenia od 

indywidualnych kwot połowowych armatorów, którzy przekazali kwoty połowowe danego 

gatunku organizmów morskich w celu utworzenia zbiorczej kwoty połowowej - w 

częściach równych, proporcjonalnie do wielkości przekroczenia. 

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza na stronie internetowej urzędu 

obsługującego tego ministra informację o całkowitym wykorzystaniu zbiorczej kwoty 

połowowej przyznanej określonej uznanej organizacji producentów. 

 

Art. 67. 

Kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich odławiane przez 

armatorów w ramach zbiorczej kwoty połowowej, w przypadku gdy armatorzy ci nie 

przekazali indywidualnych kwot połowowych w celu utworzenia zbiorczej kwoty 

połowowej, nie są wliczane do historycznej bazy połowowej danego armatora, 

uwzględnianej przy podziale ogólnych kwot połowowych.] 

 

[Art. 68. 

Kapitan wykonujący rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku rybackiego, o którym mowa 

w art. 14 i art. 15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 11 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, zmieniającego rozporządzenie 

(EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz. UE L 248 z 

22.09.2007, str. 1, z późn. zm.), prowadzi dziennik połowowy w postaci papierowej albo 

elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i rozporządzenia nr 

404/2011.] 

<Art. 68. 

Kapitan wykonujący rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku rybackiego, o którym 

mowa w art. 14 i art. 15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 12 rozporządzenia 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiającego 

wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz 

połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 

2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz. Urz. UE L 191 z 

15.07.2016, str. 1), prowadzi dziennik połowowy w postaci papierowej albo 

elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i rozporządzenia 

nr 404/2011.> 

Art. 69. 

1. Dziennik połowowy w postaci papierowej wydaje, na wniosek armatora statku rybackiego, 

okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy dla portu macierzystego statku. 

2. Za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej pobiera się opłatę, która stanowi 

dochód budżetu państwa i jest wnoszona na, wskazany przez okręgowego inspektora 

rybołówstwa morskiego właściwego dla portu macierzystego statku, rachunek bankowy 

inspektoratu obsługującego tego inspektora. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, stanowi równowartość kosztów wykonania dziennika 

połowowego w postaci papierowej, przy czym nie może ona przekraczać 1/32 wysokości 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok 

poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej 

"wynagrodzeniem". 

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

opłaty, o której mowa w ust. 2, mając na względzie koszty związane z wykonaniem 

dziennika połowowego. 

5. Dziennik połowowy przechowuje się na statku rybackim w sposób zapewniający ochronę 

tego dziennika przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6. [Kapitan statku rybackiego przekazuje oryginał strony dziennika połowowego do CMR:] 

<Kapitan statku rybackiego przekazuje oryginał strony dziennika połowowego do 

Centrum Monitorowania Rybołówstwa, stanowiącego ośrodek monitorowania 

rybołówstwa w rozumieniu rozporządzenia nr 1224/2009, zwanego dalej 

„CMR”:> 
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1)   za pośrednictwem okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego dla 

portu macierzystego statku - w przypadku zakończenia rejsu w porcie macierzystym 

tego statku; 

2)   za pośrednictwem okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego dla 

portu zakończenia rejsu - w przypadku zakończenia rejsu w porcie niebędącym portem 

macierzystym tego statku. 

7. W przypadku prowadzenia dziennika połowowego w postaci elektronicznej dane z tego 

dziennika przekazuje się do CMR. 

8. W przypadku niedziałania elektronicznego systemu raportowania połowów, o którym 

mowa w art. 39 ust. 4 rozporządzenia nr 404/2011, trwającego dłużej niż kolejne 24 

godziny, kapitan statku rybackiego może wystąpić, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), do ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa o wydanie zgody na wyjście z portu statku rybackiego w celu wykonywania 

rybołówstwa komercyjnego. 

9. Zgoda, o której mowa w ust. 8, jest wydawana przez ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa, niezwłocznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na czas 

niedziałania elektronicznego systemu raportowania połowów. 

10. Dane z połowów prowadzonych po udzieleniu zgody, o której mowa w ust. 9, które 

podlegają obowiązkowi wpisania do elektronicznego dziennika połowowego, kapitan 

statku rybackiego przekazuje do CMR, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

codziennie do godziny 24
00

. 

11. Dane, które podlegają obowiązkowi wpisania do elektronicznego dziennika połowowego, 

kapitan statku rybackiego przekazuje do CMR, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, również w przypadkach oraz terminie określonych w art. 39 ust. 1 lub 2 lit. 

b-e rozporządzenia nr 404/2011. 

12. Minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie informuje, na stronie internetowej 

urzędu obsługującego tego ministra, o wznowieniu działania elektronicznego systemu 

raportowania połowów. 

13. W przypadku niedziałania albo nieprawidłowego działania zamontowanego na statku 

rybackim elektronicznego dziennika połowowego armator tego statku składa do ministra 

właściwego do spraw rybołówstwa wniosek o zgodę na wymontowanie tego dziennika w 

celu jego naprawy albo wymiany. 



- 25 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

14. Zgoda, o której mowa w ust. 13, jest wydawana przez ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa, w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 

 

Art. 70. 

1. Kapitan statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 10 m jest obowiązany do 

sporządzania miesięcznego raportu połowowego. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do statków rybackich o długości całkowitej od 8 do 10 m, 

przy użyciu których prowadzi się połowy dorsza. 

3. Do miesięcznego raportu połowowego wpisuje się: 

1)   oznakę rybacką statku rybackiego; 

2)   nazwę miesiąca, za który raport został sporządzony; 

3)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres kapitana statku rybackiego; 

4)   ilość i gatunek złowionych lub przyłowionych organizmów morskich; 

5)   obszar połowów; 

6)   rodzaj i liczbę użytych narzędzi połowowych; 

7)   czas trwania połowów; 

8)   datę i godzinę wyładunków. 

<3a. Kapitan statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 8 m nie wpisuje do 

miesięcznego raportu połowowego ilości i gatunków złowionych lub przyłowionych 

organizmów morskich.> 

4. Wpisu do miesięcznego raportu połowowego dokonuje się każdorazowo, przed upływem 

24 godzin, po powrocie z łowiska. 

5. Kapitan statku rybackiego, po zakończeniu połowów w danym miesiącu, przekazuje 

miesięczny raport połowowy do CMR za pośrednictwem okręgowego inspektora 

rybołówstwa morskiego właściwego dla portu macierzystego statku rybackiego, nie 

później niż do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który został sporządzony 

raport. 

[Art. 89. 

1. Zabrania się wprowadzania do obrotu organizmów morskich pochodzących z połowów 

prowadzonych na podstawie pozwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, z wyłączeniem 

przypadków, o których mowa w ust. 2. 
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2. Organizmy morskie pochodzące z połowów prowadzonych w celach prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa 

morskiego, mogą być wprowadzane do obrotu, jeżeli: 

1)   zostały złowione w ramach kwoty połowowej danego gatunku organizmu morskiego, 

wyodrębnionej z ogólnej kwoty połowowej zgodnie z art. 45 pkt 2, na prowadzenie 

połowów w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu 

kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego; 

2)   zostaną przekazane nieodpłatnie placówkom opiekuńczo-wychowawczym lub 

organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.] 

 

Art. 127. 

1. Kto wykonuje rybołówstwo rekreacyjne: 

1)   bez uzyskania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, o którym 

mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1, lub wbrew warunkom w nim określonym lub wbrew 

warunkom określonym w art. 94 albo bez wniesienia opłaty, o której mowa w art. 90 

ust. 1 pkt 2, 

2)   bez posiadania w czasie jego wykonywania pozwolenia na wykonywanie 

rybołówstwa rekreacyjnego, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1, albo bez 

dokumentu tożsamości lub dowodu wniesienia opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 

pkt 2, 

3)   niezgodnie ze sposobem i warunkami wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego 

określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 1 pkt 1 lub 2, 

4)   z wykorzystaniem narzędzia połowowego wykorzystywanego do wykonywania 

rybołówstwa komercyjnego, wbrew zakazowi określonemu w art. 96 pkt 1<,> 

<5) na obszarach określonych w art. 96 pkt 2> 

-   podlega karze pieniężnej w wysokości od 100 zł do wysokości nieprzekraczającej 

pięciokrotności wynagrodzenia. 

2. Kto wprowadza do obrotu organizmy morskie pochodzące z wykonywania rybołówstwa 

rekreacyjnego, z wyłączeniem przypadku przeznaczenia ich na rzecz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych lub organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podlega 

karze pieniężnej w wysokości 500 zł. 
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Art. 128. 

 1. Kto z naruszeniem przepisów ustawy: 

1)   prowadzi połowy organizmów morskich w celu prowadzenia badań naukowych lub 

prac rozwojowych albo w celu kształcenia w zakresie rybołówstwa morskiego, 

2)   prowadzi chów lub hodowlę organizmów morskich albo zarybianie, 

3)   wprowadza do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej gatunki obce lub 

przenosi na te obszary organizmy morskie gatunków niewystępujących miejscowo 

-   podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do wysokości nieprzekraczającej 

dziesięciokrotności wynagrodzenia. 

[2. Kto wprowadza do obrotu organizmy morskie pochodzące z połowów prowadzonych w 

celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w 

zakresie rybołówstwa morskiego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 89 

ust. 2, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.] 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 

oraz z 2017 r. poz. 624) 

 

ZAŁĄCZNIK  

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ 

ZWOLNIENIA 

 

Część 

 

Przedmiot opłaty skarbowej 

 

Stawka 

 

Zwolnienia 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

I. 

 

 Dokonanie czynności urzędowej 

 

  

 

  

 

 ust. 1 – 52 pominięto 
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 [52a. Decyzja w sprawie 

utworzenia zbiorczej kwoty 

połowowej 

 500 zł 

 

  

 

 

 

 52b. Zmiana decyzji w sprawie 

utworzenia zbiorczej kwoty 

połowowej 

 200 zł 

 

  

] 

 

 

 ust. 52c- 53 pominięto 

 

   

 

II. 

 

część II pominięto   

 

  

 

III. 

 

 Wydanie zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) 

  

 

  

 

 ust. 1- 21a pominięto   

 

 

 [22. Pozwolenie na wykonywanie 

rybołówstwa rekreacyjnego 

wydawane: 

  

 

  

 

 

 

 1) na okres jednego miesiąca    

 

  

 

 

 

 a) organizatorowi zawodów 

sportowych na 

prowadzenie połowów z 

brzegu lub ze statku 

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 

 

  

 

 <22. Pozwolenie na 

wykonywanie rybołówstwa 

rekreacyjnego wydawane: 
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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 

 

 

 

 

11 zł 

 

 

 

42 zł> 

 ust. 23- 46 pominięto     

    

IV.  część IV pominięto     

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1970 oraz z 2016 r. poz. 1948) 

 

[Art. 23. 

1. W przypadku gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub 

wzmożonego nadzoru, pierwsza sprzedaż odbywa się wyłącznie w centrum pierwszej 

sprzedaży. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pierwszej sprzedaży ryb pochodzących z połowów 

prowadzonych statkami rybackimi bezpokładowymi, chyba że wielkość wyładunku wynosi 

powyżej: 
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1)   300 kg w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - w przypadku gatunków ryb 

ewidencjonowanych przez podanie ich masy lub 

2)   5 sztuk - w przypadku gatunków ewidencjonowanych przez podanie liczby sztuk. 

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

1)   gatunki ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru, o 

których mowa w ust. 1, 

2)   czas wyładunku ryb, o których mowa w pkt 1 

- mając na uwadze konieczność ochrony żywych zasobów wód i zapewnienia ich 

zrównoważonej eksploatacji oraz pewności obrotu.] 

 

[Art. 35. 

Organizacja producentów wpisana do rejestru, o którym mowa w art. 24 ust. 4 pkt 1, która 

prowadzi centrum pierwszej sprzedaży, jest obowiązana do wprowadzania danych o 

pierwszej sprzedaży produktów rybnych dokonywanej w tym centrum do systemu 

informatycznego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.[ 

 

Art. 63. 

1. Kto: 

1)   skupuje produkty rybne, o których mowa w art. 13 ust. 1 lub 2, nie będąc wpisanym 

do rejestru skupujących, 

2)   posługuje się zaświadczeniem o wpisie do rejestru skupujących zawierającym dane 

niezgodne ze stanem faktycznym, 

3)   będąc do tego obowiązanym jako przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących, nie 

dokonuje zgłoszenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, 

4)   sprzedaje produkty rybne podmiotom niewpisanym do rejestru skupujących w ilości 

przekraczającej dopuszczoną do sprzedaży bezpośredniej, 

5)   wbrew obowiązkowi określonemu w art. 18 ust. 1 i 5 nie wystawia dokumentu 

sprzedaży lub deklaracji przejęcia, 

6)   wystawia i przekazuje dokument sprzedaży lub deklarację przejęcia z naruszeniem art. 

62-64, art. 66 lub art. 67 rozporządzenia nr 1224/2009, 

[7)   dokonuje sprzedaży w sposób niezgodny z art. 23,] 

8)   (uchylony) 
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9)   wprowadza do obrotu produkty rybne niezaopatrzone w dokument potwierdzający ich 

pochodzenie wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 62 ust. 5, 

10)  będąc do tego obowiązanym, nie posiada dokumentacji połowów dla Dissostichus 

spp. w rozumieniu art. 3 lit. b rozporządzenia nr 1035/2001 lub nienależycie taką 

dokumentację wypełnia, 

11)  wprowadza do obrotu produkty rybołówstwa o wymiarach mniejszych od 

minimalnych wielkości określonych dla poszczególnych gatunków produktów 

rybołówstwa w rozporządzeniu nr 2406/96 

- podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej dwudziestokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

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

pieniężnych za naruszenia, o których mowa w ust. 1, mając na względzie rodzaj 

naruszenia i stopień tego naruszenia ze względu na prawidłowe funkcjonowanie rynku 

rybnego oraz oddziaływanie na stan żywych zasobów wód oraz wysokość możliwej do 

osiągnięcia korzyści finansowej wynikającej z naruszenia. 

 

Art. 64. 

1. [Karę pieniężną, o której mowa w art. 63:] 

<Karę pieniężną, o której mowa w art. 63 ust. 1:> 

1)   pkt 1, 2 i 4-11, wymierza, w drodze decyzji, okręgowy inspektor rybołówstwa 

morskiego; 

2)   pkt 3, wymierza, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw rybołówstwa. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego 

do spraw rybołówstwa. 

 


