
Wstępne założenia do rozporządzenia wykonawczego w sprawie Priorytetu 1 

Pomoc finansową na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego 

rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych, zwaną dalej „pomocą”, przyznaje 

się na realizację operacji w ramach następujących działań: 

1) Kapitał ludzki – o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury 

oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 2017/1004 (Dz. Urz. UE L 247 z 13.07.2021, str. 1), 

zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2021/1139”; 

2) Innowacje – o którym mowa w art. 12 rozporządzenia nr 2021/1139; 

3) Dywersyfikacja działalności rybackiej – o którym mowa w art. 12 rozporządzenia nr 2021/1139; 

4) Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – o którym mowa w art. 12 rozporządzenia nr 2021/1139; 

5) Inwestycje w portach – o którym mowa w art. 12 rozporządzenia nr 2021/1139, 

6) Trwałe zaprzestanie działalności połowowej – o którym mowa w art. 20 rozporządzenia nr 

2021/1139; 

7) Kontrola i egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa – o którym mowa w art. 22 

rozporządzenia nr 2021/1139; 

8) Gromadzenie danych rybackich – o którym mowa w art. 23 rozporządzenia nr 2021/1139, 

9) Ochrona środowiska naturalnego i zmniejszenie wpływu działalności rybackiej na środowisko – o 

którym mowa w art. 25 rozporządzenia nr 2021/1139. 

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Kapitał ludzki, o którym mowa w art. 12 

rozporządzenia nr 2021/1139 przyznaje się: 

1) uznanej organizacji producentów ryb lub uznanemu związkowi organizacji producentów ryb, lub 

organizacji międzybranżowej, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku 

rybnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 678), zwanej dalej „ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji 

rynku rybnego”, lub innej organizacji rybackiej realizującej statutowe zadania w zakresie 

wykonywania rybołówstwa morskiego; 

2) szkole wyższej kształcącej w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego lub 

prowadzącej badania naukowe z zakresu rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub 

ochrony i rozwoju żywych zasobów wód lub pracy na statkach rybackich; 

3) szkole ponadpodstawowej w rozumieniu przepisów prawa oświatowego kształcącej w zakresie 

rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub pracy na statkach rybackich; 

4) placówce kształcenia praktycznego lub ośrodkowi dokształcania i doskonalenia zawodowego w 

zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub pracy na statkach rybackich; 

5) armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne; 

6) posiadaczowi rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie 

rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym; 



7) instytutowi badawczemu lub instytutowi naukowemu prowadzących badania naukowe w zakresie 

rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego. 

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Kapitał ludzki, o którym mowa w art. 12 

rozporządzenia nr 2021/1139 przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych 

w wysokości do: 

1) 100% tych kosztów -– w przypadku gdy operacja spełnia kryteria, o których mowa w załączniku 

III wiersz 14 rozporządzenia nr 2021/1139; 

2) 100 % tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący łodziowe 

rybołówstwo przybrzeżne; 

3) 60% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem są podmioty wymienione w § 3 na operacje 

spełniające kryteria o których mowa w załączniku III wiersz 19 rozporządzenia nr 2021/1139; 

4) 50% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot inny niż wymieniony w pkt 2. 

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Kapitał ludzki, o którym mowa w art. 12 

rozporządzenia nr 2021/1139 przyznaje się w szczególności na: 

1) szkolenie zawodowe; 

2) wymianę doświadczeń; 

3) konferencje; 

4) działania edukacyjne związane z połowami; 

5) dialog społeczny na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym lub lokalnym, z udziałem 

rybaków, partnerów społecznych i innych odpowiednich zainteresowanych stron 

– polegających między innymi na promowaniu zawodu rybaka oraz innych zawodów pokrewnych 

związanych z branżą rybacką, upowszechniających kształcenie w tych zawodach, wspierających 

kształcenie w tych zawodach, podnoszących kwalifikacje zawodowe rybaków. 

 

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Innowacje, o którym mowa w art. 12 

rozporządzenia nr 2021/1139, przyznaje się na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych z zakresu rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego lub 

przetwórstwa produktów rybnych mających na celu w szczególności:  

1) zmniejszenie negatywnego lub wzmocnienie pozytywnego wpływu rybołówstwa morskiego lub 

śródlądowego na środowisko, w tym ograniczanie przyłowów i odrzutów 

2) zrównoważone wykorzystanie żywych zasobów wód; 

3) poprawę lub opracowanie metod, technik lub technologii połowu oraz narzędzi połowowych; 

4) poszukiwanie metod chroniących połowy przed drapieżnikami; 

5) przywracanie naturalnej równowagi systemów przez eksperymentalne zarybianie z 

ukierunkowaniem na ich prowadzenie w zgodzie z zasadami bioróżnorodności i restytucji, a także 

zarybienia w ramach biomanipulacji oraz z wykorzystaniem znakowań i telemetrii; 



6) wprowadzenie nowych energooszczędnych rozwiązań technologicznych; 

7) prowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, technologii, systemów zarządzania i 

organizacji w przetwórstwie i obrocie produktami rybnymi; 

8) prowadzenie badań naukowych w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego.  

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Innowacje, o którym mowa w art. 12 

rozporządzenia nr 2021/1139, przyznaje się: 

1) szkole wyższej lub szkole ponadpodstawowej w rozumieniu przepisów prawa oświatowego 

kształcących lub prowadzących badania naukowe w zakresie rybołówstwa morskiego lub 

rybactwa śródlądowego, lub przetwórstwa produktów rybnych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, zwanych dalej „produktami rybnymi”, lub 

ochrony i rozwoju żywych zasobów wód; 

2) instytutowi badawczemu lub instytutowi naukowemu prowadzących badania naukowe w zakresie 

rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego; 

3) podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa 

morskiego lub rybactwa śródlądowego  lub działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb lub 

innych organizmów wodnych, lub przetwórstwa produktów rybnych – w przypadku gdy operacja 

jest realizowana wspólnie przez ten podmiot z podmiotem, o którym mowa w pkt 1 lub 2. 

2. W celu wspólnej realizacji operacji może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty o 

których mowa w ust. 1 pkt 3 wnoszące zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na 

warunkach określonych w porozumieniu lub umowie o partnerstwie lub umowie konsorcjum. 

3. Podmioty o których mowa w ust. 1 pkt 3 wspólnie realizujące operację nie mogą oferować 

towarów lub świadczyć usług lub wykonywać robót budowlanych na rzecz pozostałych partnerów. 

W przypadku realizacji operacji w ramach działania Innowacje pomoc przyznaje się jeżeli 

wnioskodawca przedstawił analizę naukową operacji wraz z jej pozytywną oceną przez organ 

opiniodawczo-doradczy powołany na podstawie art. ….. ustawy EFMRA. 

2. Analiza naukowa operacji o której mowa w ust. 1 zawiera: 

1) nazwę i adres siedziby wnioskodawcy; 

2) nazwy i adresy siedzib podmiotów wspólnie realizujących operację - w przypadku gdy operacja 

jest realizowana wspólnie przez te podmioty; 

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy lub podmiotów, o 

których mowa w pkt 2; 

4) informację dotyczącą doświadczenia, wiedzy, umiejętności lub możliwości organizacyjno-

technicznych wnioskodawcy w zakresie realizacji operacji finansowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; 

5) cele i założenia operacji; 

6) określenie przedmiotu operacji; 



7) wykazanie innowacyjnego charakteru operacji; 

8) opis wykonalności technicznej badań prowadzonych w ramach operacji; 

9) wskazanie miejsca prowadzenia badań oraz miejsca wdrażania wyników przeprowadzonych 

badań; 

10) źródła finansowania operacji; 

11) datę jej sporządzenia. 

3. Analizę naukową operacji, o której mowa w ust. 1, wnioskodawca przedkłada, za 

pośrednictwem ministra właściwego do spraw rybołówstwa, do oceny o której mowa w ust. 1. 

4. Organ opiniodawczo doradczy sporządzając ocenę, o której mowa w ust. 1, bierze pod uwagę: 

1) zgodność planowanej operacji z zasadami wspólnej polityki rybołówstwa; 

2) przyjętą metodologię operacji; 

3) planowany zakres wykorzystania rezultatów planowanej operacji oraz przewidywany okres 

użytkowania wypracowanych rozwiązań; 

4) czy operacja wprowadza innowacyjne rozwiązania i jakie są możliwości zastosowania lub 

wdrożenia rezultatów tej operacji w praktyce; 

5) czy wnioskodawca zapewnia odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne oraz odpowiednio 

wykwalifikowaną kadrę do realizacji operacji. 

5. Organ opiniodawczo-doradczy wydaje pozytywną ocenę, o której mowa w ust. 1, jeżeli z 

informacji zawartych w analizie, o której mowa w ust. 1, wynika, że efekty planowanej operacji są 

możliwe do osiągnięcia na podstawie dotychczasowego doświadczenia, wiedzy, umiejętności lub 

możliwości organizacyjno-technicznych wnioskodawcy w zakresie realizacji celów danej operacji.  

6. Organ opiniodawczo-doradczy przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa 

ocenę, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje ocenę, o której mowa w ust. 2, 

wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

8. W przypadku gdy nie są spełnione warunki do wydania pozytywnej oceny o której mowa w ust. 

1 organ opiniodawczo-doradczy  wydaje ocenę negatywną i wskazuje w tej ocenie okoliczności, po 

zaistnieniu których będzie możliwe uzyskanie pozytywnej oceny, lub warunki, po spełnieniu których 

będzie to możliwe. 

1 Pomoc na realizację operacji w ramach działania Innowacje, o którym mowa w art. 12 

rozporządzenia nr 2021/1139, przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych 

w wysokości do: 

1) 100% tych kosztów – w przypadku gdy operacja spełnia kryteria, o których mowa w załączniku 

III wiersz 14 rozporządzenia nr 2021/1139, jednak nie więcej niż 8 000 000 zł. 



2) 75% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot o którym mowa w § 7 ust. 1 

pkt 1 lub 2 gdy operacja spełnia kryteria, o których mowa w załączniku III wiersz 18 

rozporządzenia nr 2021/1139, jednak nie więcej niż 5 000 000 zł. 

3. Wyniki realizacji operacji w ramach działania Innowacje są udostępniane na stronie 

internetowej beneficjenta przez okres co najmniej 3 lat liczonych od dnia dokonania płatności końcowej 

w ramach tej operacji oraz upubliczniane w szczególności na konferencjach lub wystawach o tematyce 

związanej z rybołówstwem morskim, rybactwem śródlądowym lub przetwórstwem produktów rybnych. 

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Dywersyfikacja działalności rybackiej, o którym mowa 

w art. 12 rozporządzenia nr 2021/1139, przyznaje się w szczególności na operacje przyczyniające się 

do różnicowania dochodów, w tym rozwój nowych działalności zarówno związanych jak i 

niezwiązanych z rybołówstwem morskim lub rybactwem śródlądowym, przebranżowienie działalności, 

operacje związane ze zmianą asortymentu produktów, z pozyskiwaniem nowych rynków, z 

pozyskiwaniem nowych dostawców lub z pozyskiwaniem nowych klientów, zwiększające 

wykorzystanie w prowadzonej działalności energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz odzysku 

energii. 

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Dywersyfikacja działalności rybackiej, o którym 

mowa w art. 12 rozporządzenia nr 2021/1139, przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych w wysokości do: 

1) 100 % tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot  wykonujący łodziowe 

rybołówstwo przybrzeżne; 

2) 50% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot inny niż wymieniony w pkt 2; 

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Dywersyfikacja działalności rybackiej, o którym 

mowa w art. 12 rozporządzenia nr 2021/1139, przyznaje się: 

1) armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne; 

2) posiadaczowi rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie 

rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym. 

– w wysokości do 400 000 zł. 

 Pomoc na realizację operacji w ramach działania Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy o 

którym mowa w art. 12 rozporządzenia nr 2021/1139 przyznaje się: 

1) właścicielowi lub armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane 

rybołówstwo komercyjne; 

2) posiadaczowi rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie 

rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym. 

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy o 

którym mowa w art. 12 rozporządzenia nr 2021/1139 przyznaje się w formie zwrotu poniesionych 

kosztów kwalifikowalnych w wysokości do: 

1) 100 % tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot  wykonujący łodziowe 

rybołówstwo przybrzeżne; 



2) 75% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot inny niż wymieniony w pkt 2, 

na operacje, których celem jest poprawa warunków zdrowotnych, bezpieczeństwa  i warunków 

pracy na statkach rybackich 

3) 50% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot inny niż wymieniony w pkt 1 

na operacje inne niż wskazane w pkt 2; 

– wysokości do 200 000 zł. 

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy o 

którym mowa w art. 12 rozporządzenia nr 2021/1139 przyznaje się m.in. na działania na statkach 

rybackich lub w sprzęt indywidulany związane z poprawą: 

1) bezpieczeństwa rybaków; 

2) warunków zdrowotnych rybaków; 

3) warunków higieny rybaków; 

4) warunków pracy  rybaków; 

5) efektywności energetycznej. 

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Inwestycje w portach, o którym mowa w art. 12 

rozporządzenia nr 2021/1139, przyznaje się na inwestycje związane z funkcjonowaniem portów 

rybackich, miejsc wyładunku lub przystani, w szczególności w zakresie: 

1) poprawy bezpieczeństwa, warunków postoju lub obsługi statków rybackich; 

2) poprawy warunków bezpieczeństwa lub higieny pracy; 

3) poprawy jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich lub wodach 

śródlądowych; 

4) ograniczenia zanieczyszczania środowiska morskiego lub śródlądowego 

5) umożliwienia wyładunku, składowania i wprowadzenia do obrotu niezamierzonych połowów 

6) budowy nowych miejsc wyładunku. 

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Inwestycje w portach, o którym mowa w art. 12 

rozporządzenia nr 2021/1139 przyznaje się: 

1) podmiotowi będącemu posiadaczem gruntów lub związanej z nimi infrastruktury portowej, 

znajdujących się w granicach portu rybackiego lub przystani rybackiej; 

2) jednostce samorządu terytorialnego, państwowej lub samorządowej osobie prawnej lub 

państwowej lub samorządowej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; 

3) uznanej organizacji producentów ryb lub uznanemu związkowi organizacji producentów ryb, lub 

organizacji międzybranżowej, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku 

rybnego, lub innej organizacji rybackiej realizującej statutowe zadania w zakresie wykonywania 

rybołówstwa morskiego; 

4) podmiotowi zarządzającemu portem lub przystanią morską w rozumieniu ustawy z dnia 20 

grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich; 



5) uprawnionemu do rybactwa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o 

rybactwie śródlądowym; 

6) urzędowi morskiemu; 

8) innemu niż wymieniony w pkt 1-4podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie 

wykonywania rybołówstwa komercyjnego. 

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Inwestycje w portach, o którym mowa w art. 12 

rozporządzenia nr 2021/1139, przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych 

w wysokości do: 

1) 100% tych kosztów - w przypadku gdy operacja spełnia kryteria, o których mowa w załączniku 

III wiersz 14 rozporządzenia nr 2021/1139; 

2) 100 % tych kosztów - w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot  wykonujący łodziowe 

rybołówstwo przybrzeżne; 

3) 100% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot o którym mowa w § 17 pkt 2, 
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4) 75 % tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem są organizacje producentów, stowarzyszenia 

organizacji producentów lub organizacje międzybranżowe; 

5) 75% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot inny niż wymieniony w pkt 2- 

4 na realizację operacji o których mowa w § 16 pkt 5 

6) 50% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot inny niż wymieniony w pkt 2-

4 na realizację operacji innych niż wymienione w § 16 pkt 5; 

2. Pomoc na operacje o których mowa w ust.1 przyznaje się jeżeli operacje te mają na celu wspólny 

interes użytkowników wód. 

3. Wspólny interes użytkowników wód, o którym mowa w ust. 2, stwierdza minister właściwy do 

spraw rybołówstwa w opinii wydawanej na podstawie oceny potencjalnych i faktycznych możliwości 

poprawy infrastruktury portów, przystani rybackich i miejsc wyładunku mającej na celu kompleksową 

obsługę jednostek rybackich oraz stosunku rachunku kosztów operacji do przewidywanych korzyści dla 

rozwoju rybołówstwa morskiego. 

4. Opinia, o której mowa w ust. 3, jest wydawana na wniosek ubiegającego się o dofinansowanie, 

który zawiera: 

1) szczegółowy opis planowanej operacji wraz ze wskazaniem miejsca planowanej operacji; 

2) informację dotyczącą doświadczenia, wiedzy, umiejętności lub możliwości organizacyjno-

technicznych wnioskodawcy w zakresie realizacji operacji związanych z poprawą infrastruktury 

portów, przystani rybackich i miejsc wyładunku; 

3) specyfikację przewidywanych kosztów realizacji operacji; 

4) uzasadnienie przyczyn, ze względu na które realizacja planowanej operacji umożliwi poprawę 

infrastruktury portów, przystani rybackich i miejsc wyładunku. 



5. Opinia, o której mowa w ust. 3, jest wydawana w terminie 30 dni od dnia złożenia przez 

ubiegającego się o dofinansowanie wniosku o jej wydanie i przekazywana przez ministra właściwego 

do spraw rybołówstwa wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia jej wydania. 

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje pozytywną opinię w zakresie wspólnego 

interesu użytkowników wód, jeżeli z informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 4, 

wynika, że efekty planowanej operacji są możliwe do osiągnięcia na podstawie dotychczasowego 

doświadczenia, wiedzy, umiejętności lub możliwości organizacyjno-technicznych wnioskodawcy w 

zakresie realizacji celów danej operacji. 

7. W przypadku wydania negatywnej opinii w zakresie wspólnego interesu użytkowników wód, 

minister właściwy do spraw rybołówstwa w tej opinii wskazuje okoliczności, po zaistnieniu których 

będzie możliwe wykazanie wspólnego interesu użytkowników wód, lub warunki, po spełnieniu których 

będzie to możliwe. 

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Trwałe zaprzestanie działalności połowowej 

przyznaje się przyznaje się właścicielowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane 

rybołówstwo komercyjne na zasadach, o których mowa w art. 20 rozporządzenia nr 2021/1139. 

2. Przez złomowanie statku rybackiego rozumie się odcięcie nadburcia z lewej i prawej burty wraz 

z umieszczoną na nich oznaką rybacką, usunięcie silnika głównego oraz pocięcie kadłuba statku 

rybackiego w taki sposób, aby żadna z jego części nie była większa lub równa połowie całkowitej 

długości kadłuba, a także dokonanie zmiany w rejestrze statków rybackich w zakresie trwałego 

wycofania tego statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego oraz cofnięcia licencji 

połowowej i specjalnego zezwolenia połowowego. 

3. Pomoc w ramach działania Trwałe zaprzestanie działalności połowowej przyznaje się w 

zakresie segmentów statków rybackich wskazanych w planie działania o którym mowa w art. ….. 

rozporządzenia nr 1380/2013. 

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Trwałe zaprzestanie działalności połowowej 

przyznaje się za: 

1) złomowanie statku rybackiego; 

2) przekwalifikowanie statku rybackiego: 

a) którego kadłub jest wykonany z drewna, na działalność dochodową albo działalność 

niedochodową na lądzie związaną z dziedzictwem kulturowym,  

b) na działalność inną niż rybołówstwo komercyjne; 

3) utratę miejsca pracy na statku rybackim. 

Wysokość stawek pomocy za złomowanie statku rybackiego statku rybackiego wynosi, w 

przypadku statku o pojemności brutto (GT): 

1) do 0,99 Gt 139 000 zł plus dodatek rekompensacyjny w wysokości 24 000 zł 



2) od 1 Gt do mniejszej niż 10 Gt -81 000 zł za każde Gt plus dodatek rekompensacyjny w wysokości 

116 000 zł 

 3) od 10 Gt do mniejszej niż 25 Gt -46 000 zł za każde Gt plus dodatek rekompensacyjny w 

wysokości 466 000 zł 

4) od 25 Gt do mniejszej niż 50 Gt -50 000 zł za każde Gt plus dodatek rekompensacyjny w 

wysokości 744 000 zł 

5) powyżej 50 Gt - 3 243 500 zł. 

2. Długość całkowita o której mowa w ust.1 określona jest na dzień 1 stycznia 2022 r. na podstawie 

rejestru statków rybackich. 

3. W przypadku statku o którym mowa w ust.1 pkt.5 pojemność brutto Gt przekraczająca wartość 50 Gt 

stanowi dodatkową zdolność połowową, o której mowa w art. 23 ust.1 pkt 4 ustawy o 

rybołówstwie morskim. 

1. Przez działalność dochodową, rozumie się działalność o charakterze zarobkowym polegającą 

na zaspokajaniu materialnych lub niematerialnych potrzeb osób trzecich, prowadzoną przy 

wykorzystaniu przekwalifikowanego statku rybackiego, zwaną dalej „działalnością dochodową”. 

2. Przez działalność niedochodową na lądzie związaną z dziedzictwem kulturowym, rozumie się 

działalność o charakterze niezarobkowym polegającą na zaspokajaniu własnych potrzeb, prowadzoną 

przy wykorzystaniu przekwalifikowanego statku rybackiego do szerzenia dziedzictwa kulturowego na 

lądzie, zwaną dalej „działalnością niedochodową”. 

3. Przekwalifikowanie statku rybackiego w celu prowadzenia działalności dochodowej albo 

działalności niedochodowej, niezwiązanej z rybołówstwem komercyjnym, następuje nie później niż 

przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, w drodze dokonania zmiany 

w rejestrze statków rybackich w zakresie trwałego wycofania tego statku rybackiego z wykonywania 

rybołówstwa komercyjnego oraz cofnięcia licencji połowowej wydanej na ten statek rybacki. 

4. Umowa o dofinansowanie określa termin dokonania zmiany w rejestrze statków rybackich w 

zakresie trwałego wycofania tego statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego oraz 

określa termin przekwalifikowania statku rybackiego w celu prowadzenia działalności dochodowej albo 

działalności niedochodowej. 

5. W przypadku przyznania pomocy na przekwalifikowanie statku rybackiego w celu prowadzenia 

działalności dochodowej własności przekwalifikowanego statku nie przenosi się przez okres 5 lat od 

dnia otrzymania płatności końcowej. 

6. W przypadku przeniesienia własności przekwalifikowanego statku rybackiego w okresie, o 

którym mowa w ust. 6, beneficjent zwraca środki finansowe w wysokości 1/5 wypłaconej pomocy za 

każdy rok do dnia upływu okresu, o którym mowa w ust. 6. Rok, w którym nastąpiło przeniesienie 

własności przekwalifikowanego statku rybackiego, jest pierwszym rokiem, za który zwraca się środki 

finansowe wypłacone w ramach pomocy. 



Wysokość stawek pomocy za przekwalifikowanie statku rybackiego w celu prowadzenia 

działalności dochodowej pomniejsza się o 10% wartości tego statku 

2. Do obliczenia wysokości stawek pomocy za przekwalifikowanie statku rybackiego na 

działalność niedochodową stosuje się § 21. 

3. W przypadku statków rybackich poławiających na obszarze zachodnich i wschodnich wód 

wewnętrznych, rodzaj i liczba narzędzi połowowych używanych na złomowanym statku rybackim, w 

dniu złomowania powinna wynosić tyle, ile w dniu 1 stycznia 2022 r.  

4. W przypadku, gdy liczba narzędzi połowowych o których mowa w ust.3 jest inna niż na dzień 

1 stycznia 2022 r., wartość złomowanego statku pomniejsza się o 20 000 zł.  

W przypadku gdy w okresie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie za złomowanie statku 

rybackiego lub za przekwalifikowanie statku rybackiego w celu prowadzenia działalności dochodowej 

albo działalności niedochodowej do dnia, w którym nastąpiło złomowanie lub przekwalifikowanie tego 

statku, statek ten został utracony, wysokość pomocy zmniejsza się o wysokość odszkodowania 

wypłaconego z tytułu ubezpieczenia tego statku rybackiego. 

Pomoc w ramach działania Trwałe zaprzestanie działalności połowowej na realizację operacji 

dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim, o którym mowa w § 20 pkt 3, przyznaje się osobie 

fizycznej, która: 

1) utraciła miejsce pracy na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności 

połowowej, oraz 

2) w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie 

co najmniej przez 90 dni w roku pracowała na morzu na statku rybackim, którego dotyczy trwałe 

zaprzestanie działalności połowowej na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej 

ważnej na dzień złożenia tego wniosku. 

2. Wysokość pomocy za utratę miejsca pracy na statku rybackim wynosi 200 000 zł – w przypadku 

utraty miejsca pracy nie mniej niż na 60 kolejne miesiące od dnia  otrzymania rekompensaty; 

1. Osoba, która powróciła do wykonywania zawodu rybaka na statku rybackim przed upływem 60 

miesięcy od dnia wypłaty pomocy za utratę miejsca pracy na statku rybackim, o której mowa w § 25, 

jest zobowiązana do zwrotu środków finansowych wypłaconych w ramach tej pomocy w wysokości 

1/60 za każdy miesiąc utraty miejsca pracy na statku rybackim od dnia powrotu do wykonywania 

zawodu rybaka do dnia upływu 60 miesięcy od dnia wypłaty pomocy. 

2. Miesiąc, w którym nastąpił powrót do wykonywania zawodu rybaka, jest pierwszym 

miesiącem, za który zwraca się środki finansowe wypłacone w ramach pomocy. 



Pomoc finansową na realizację operacji w ramach działania Kontrola i egzekwowanie przepisów 

Wspólnej Polityki Rybołówstwa, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia nr 2021/1139 przyznaje się 

na: 

1) inwestycje służące kontroli i egzekwowaniu - dla organów publicznych, 

2) inwestycje służące kontroli i egzekwowaniu - dla sektora prywatnego.  

Pomoc finansową na realizację operacji, o których mowa w art. 22 rozporządzenia nr 2021/1139 

przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych: 

1) w przypadku operacji, o których mowa w § 27 pkt 1 – w wysokości do 100% tych kosztów: 

a) ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, 

b) Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego, 

c) Państwowej Straży Rybackiej na realizację operacji, o których mowa w art. 22 ust. 1 

rozporządzenia nr 2021/1139; 

2) w przypadku operacji, o których mowa w § 27 pkt 2 – armatorowi statku rybackiego, w wysokości 

do 85 % tych kosztów.  

Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 22 

rozporządzenia nr 2021/1139, zalicza się koszty związane z rozwojem, wdrażaniem i utrzymywaniem 

systemu kontroli rybołówstwa ustanowionego przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 oraz 

rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki 

rybołówstwa. 

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania Gromadzenie danych rybackich, o którym 

mowa w art. 23 rozporządzenia nr 2021/1139 przyznaje się na  operacje gromadzenia, wykorzystywania 

i przetwarzania danych w sektorze rybołówstwa oraz na zarządzanie tymi danymi oraz na programy 

badawcze i innowacyjne dotyczące rybołówstwa, akwakultury i rybactwa śródlądowego. 

2. Pomoc w ramach działania Gromadzenie danych rybackich, o którym mowa w art. 23 

rozporządzenia nr 2021/1139 przyznaje się: 

1) państwowemu instytutowi badawczemu albo instytutowi naukowemu wskazanemu w przepisach 

wydanych na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. 

U. z 2022r. poz. 540). 

2) ministrowi właściwemu ds. rybołówstwa; 

3. Pomoc w ramach działania Gromadzenie danych rybackich, o którym mowa w art. 23 

rozporządzenia nr 2021/1139 przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych 

w wysokości do 100% tych kosztów. 

1. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach działania Gromadzenie danych rybackich, o którym 

mowa w art. 23 rozporządzenia nr 2021/1139 zalicza się m.in. koszty związane z najmem i utrzymaniem  

mienia wnioskodawcy, w tym powierzchni biurowych, modernizacją mienia wnioskodawcy, 



ubezpieczeniem i ochroną mienia wnioskodawcy, zakupem materiałów związanych z realizacją 

operacji, zakupem usług związanych z realizacją operacji, w tym usług zapewniających bezpieczeństwo 

i higienę pracy oraz usług sprzątania pomieszczeń i terenu wnioskodawcy. 

2. Wysokość kosztów o których mowa w ust. 1 oblicza się jako proporcję liczby godzin pracy 

pracowników wnioskodawcy realizujących operację oraz pracowników odpowiedzialnych za obsługę 

administracyjną, finansową i prawną realizowanej operacji w siedzibie tego wnioskodawcy lub w stacji 

badawczej poza siedzibą tego wnioskodawcy, w stosunku do liczby godzin pracy wszystkich 

pracowników zatrudnionych odpowiednio w siedzibie tego wnioskodawcy albo w stacji badawczej poza 

siedzibą tego wnioskodawcy. 

1.Pomoc na realizację operacji w ramach działania Ochrona środowiska naturalnego i 

zmniejszenie wpływu działalności rybackiej na środowisko, o którym mowa w art. 25 rozporządzenia 

nr 2021/1139, przyznaje się na działania przyczyniające się do ochrony i odbudowy wodnej 

różnorodności biologicznej i ekosystemów wodnych, w tym w wodach śródlądowych. 

2. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach działania o którym mowa w ust. 1 zalicza się m.in. 

koszty związane z: 

1) ochroną morskiej różnorodności biologicznej; 

2) wdrożeniem modelu gospodarowania o obiegu zamkniętym (rekuperacja, odzysk ciepła); 

3) wymianą narzędzi połowowych na bardziej selektywne 

3.  Pomoc na realizację operacji, o której mowa w ust. 1 przyznaje się: 

 

1) uznanej organizacji producentów ryb lub uznanemu związkowi organizacji producentów ryb, 

lub organizacji międzybranżowej, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku 

rybnego, lub innej organizacji rybackiej realizującej statutowe zadania w zakresie wykonywania 

rybołówstwa morskiego; 

2) uprawnionemu do rybactwa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 

o rybactwie śródlądowym; 

3) armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne 

4. Pomoc na realizację operacji, o której mowa w ust. 1 przyznaje się w wysokości: 

1) 100% tych kosztów - w przypadku gdy operacja spełnia kryteria, o których mowa w załączniku 

III wiersz 14 rozporządzenia nr 2021/1139; 

2) 100 % tych kosztów - w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot  wykonujący łodziowe 

rybołówstwo przybrzeżne;  



4) 75 % tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem są organizacje producentów, stowarzyszenia 

organizacji producentów lub organizacje międzybranżowe; 

6) 50% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot inny niż wymieniony w pkt 1-

4 

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania Ochrona środowiska naturalnego i 

zmniejszenie wpływu działalności rybackiej na środowisko, o którym mowa w art. 25 rozporządzenia 

nr 2021/1139 przyznaje się za szkody wyrządzone połowom przez ssaki chronione armatorowi statku 

rybackiego wykonującego rybołówstwo komercyjne, w formie rekompensaty, w wysokości do100% 

wartości poniesionej szkody.; 

2. Armator statku rybackiego, którego połowy uległy uszkodzeniu przez ssaki morskie lub ptaki 

chronione, zgłasza szkodę w formie pisemnej, w postaci papierowej, w Głównym Inspektoracie 

Rybołówstwa Morskiego lub w ośrodku zamiejscowym Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, 

jeżeli został utworzony, w terminie 7 dni od dnia jej stwierdzenia. 

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

w tym: 

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

których połowy uległy uszkodzeniu przez ssaki morskie lub ptaki chronione; 

2) datę i miejsce powstania szkody; 

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

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

ryb, a także rodzaj i liczbę uszkodzonych narzędzi połowowych oraz opis ich uszkodzenia; 

5) dokumentację fotograficzną powstałej szkody, jeżeli została sporządzona. 

4. Inspektor rybołówstwa morskiego na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, oraz 

oględzin dokonanych na miejscu wyładunku uszkodzonych ryb albo w siedzibie Głównego Inspektoratu 

Rybołówstwa Morskiego lub w ośrodku zamiejscowym Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, 

jeżeli został utworzony, wydaje zaświadczenie, w którym poświadcza powstałą szkodę. 

5. Inspektor rybołówstwa morskiego, dokonując oględzin uszkodzonych ryb, oznacza te ryby w 

sposób trwały. 

6. Minister właściwy do spraw. rybołówstwa umieszcza (ogłasza) na swojej stronie internetowej 

wysokość kwoty rekompensaty za sztukę ryb, oraz gatunki ryb objętych rekompensatą.  

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Ochrona środowiska naturalnego i zmniejszenie 

wpływu działalności rybackiej na środowisko, o którym mowa w art. 25 rozporządzenia nr 2021/1139, 

przyznaje się ministrowi właściwemu ds. rybołówstwa morskiego na działania z zakresu zarzadzania i 

ochrony żywych zasobów morza, w tym w zakresie wsparcia naukowego, w wysokości do 100% zwrotu 

kosztów kwalifikowalnych, m.in. na badania naukowe związane z ekosystemem, mapowanie obszarów 

działalności rybackiej, projekty pilotażowe służące ochronie wód, systemy uprawnień do połowów. 



1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania Ochrona środowiska naturalnego i 

zmniejszenie wpływu działalności rybackiej na środowisko, o którym mowa w art. 25 rozporządzenia 

nr 2021/1139, przyznaje się na działania przyczyniające się do ochrony i odbudowy wodnej 

różnorodności biologicznej i ekosystemów wodnych, także w wodach śródlądowych, w tym na budowę 

przepławek.  

2. Pomoc na realizację operacji w ramach działania Ochrona środowiska naturalnego i 

zmniejszenie wpływu działalności rybackiej na środowisko, o którym mowa w art. 25 rozporządzenia 

nr 2021/1139 w zakresie budowy przepławek przyznaje się, jeżeli realizacja operacji: 

1) ma na celu wspólny interes użytkowników wód; 

2) przewiduje przeprowadzenie naukowego monitoringu stanu zasobów ryb w wodach związanych 

z realizacją operacji oraz publikację wyników tego monitoringu; 

3) umożliwi efektywną lub bezpieczną migrację ryb, a konieczność podjęcia działań w zakresie 

ochrony i rozwoju zasobów wodnych została przewidziana w wojewódzkim programie ochrony i 

rozwoju zasobów wodnych. 

3. Wspólny interes użytkowników wód, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, stwierdza minister 

właściwy do spraw rybołówstwa w opinii wydawanej na podstawie oceny potencjalnych i faktycznych 

możliwości ochrony i rozwoju zasobów ryb oraz stosunku rachunku kosztów operacji do 

przewidywanych korzyści dla środowiska wodnego i rozwoju rybołówstwa morskiego lub rybactwa 

śródlądowego. 

4. Opinia, o której mowa w ust. 3, jest wydawana na wniosek ubiegającego się o dofinansowanie, 

który zawiera: 

1) wskazanie wód i miejsc, w których planuje się umożliwić migrację ryb lub poprawić jej 

efektywność i bezpieczeństwo; 

2) szczegółowy opis planowanego sposobu umożliwienia migracji ryb lub poprawy jej efektywności 

lub bezpieczeństwa, w tym określenie rodzaju urządzenia lub zespołu urządzeń wodnych 

umożliwiających migrację ryb wraz ze szkicami proponowanych urządzeń oraz zdjęciami miejsca, 

w którym jest planowana realizacja operacji; 

3) informację o zakresie planowanych prac i powierzchni gruntów niezbędnych i dostępnych do 

realizacji operacji, a także o dostępnej ilości i jakości wody służącej do zasilania urządzenia lub 

zespołu urządzeń wodnych umożliwiających migrację ryb; 

4) specyfikację przewidywanych kosztów realizacji operacji i przeprowadzenia naukowego 

monitoringu stanu zasobów ryb; 

5) informację dotyczącą doświadczenia, wiedzy, umiejętności lub możliwości organizacyjno-

technicznych wnioskodawcy w zakresie ochrony i rozwoju zasobów ryb. 

5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje opinię, o której mowa w ust. 3, na podstawie 

informacji: 



1) zawartych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami, planach zarybiania polskich 

obszarów morskich oraz planach, programach, polityce i strategiach w dziedzinie rybactwa 

śródlądowego albo rybołówstwa morskiego, sporządzonych przez organy administracji publicznej 

na podstawie odrębnych przepisów; 

2) w zakresie umożliwienia migracji ryb albo poprawy jej efektywności lub bezpieczeństwa na 

wodach znajdujących się na obszarze województwa; 

3) zawartych w operatach rybackich; 

4) o stosowanych dostępnych technikach i znanych najlepszych technikach w zakresie ochrony i 

rozwoju zasobów wodnych. 

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje pozytywną opinię w zakresie wspólnego 

interesu użytkowników wód, jeżeli z informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 4, 

wynika, że efekty planowanej operacji są możliwe do osiągnięcia na podstawie dotychczasowego 

doświadczenia, wiedzy, umiejętności lub możliwości organizacyjno-technicznych wnioskodawcy w 

zakresie realizacji celów danej operacji. 

7. Opinia, o której mowa w ust. 3, jest wydawana w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia przez 

ubiegającego się o dofinansowanie wniosku o jej wydanie. 

8. Minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje opinię, o której mowa w ust. 3, 

wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia jej wydania. 

9. W przypadku wydania negatywnej opinii w zakresie wspólnego interesu użytkowników wód, 

minister właściwy do spraw rybołówstwa wskazuje w tej opinii okoliczności, po zaistnieniu których 

będzie możliwe wykazanie wspólnego interesu użytkowników wód, lub warunki, po spełnieniu których 

będzie to możliwe. 

10. Pomoc o której mowa w ust. 1 przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów – nie więcej jednak niż 10 000 000 zł. 

11. Pomoc o której mowa w ust. 1 przyznaje się: 

1) podmiotom posiadającym wydane pozwolenie wodnoprawne zobowiązujące do budowy, 

odbudowy albo przebudowy urządzenia lub zespołu urządzeń wodnych umożliwiających migrację 

ryb. 

 

 


