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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie wzoru oraz szczegó∏owego sposobu prowadzenia i sk∏adania dzienników po∏owowych.
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o rybo∏ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129,
poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. OkreÊla si´ wzór dziennika po∏owowego statku
rybackiego, zwanego dalej „dziennikiem”, stanowiàcy
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 2. Dziennik ma nadany numer, który sk∏ada si´
z trzech pierwszych liter nazwy siedziby okr´gowego
inspektora rybo∏ówstwa morskiego wydajàcego dziennik oraz z cyfr, które stanowià numer wpisu w rejestrze
dzienników prowadzonych przez tego inspektora.
§ 3. 1. Dziennik ma kolejno ponumerowane strony.

§ 6. Wpisów do dziennika dokonuje si´:
1) nie póêniej ni˝ do godziny 2400 — w odniesieniu do
operacji po∏owowych dokonanych w ciàgu doby;
2) ka˝dorazowo — przed wejÊciem statku rybackiego
do portu;
3) przed podj´ciem przez uprawnione organy czynnoÊci kontrolnych w zakresie wykonywania rybo∏ówstwa morskiego.
§ 7. Je˝eli:
1) nastàpi∏a zmiana rodzaju narz´dzia po∏owowego
u˝ywanego do po∏owu lub

2. Ka˝da strona dziennika ma w∏asny niepowtarzalny numer, który sk∏ada si´ z liter „POL” oraz 8 cyfr.

2) nastàpi∏a zmiana narz´dzia po∏owowego u˝ywanego do po∏owu na narz´dzie tego samego rodzaju o innym wymiarze najmniejszych oczek albo haków, lub

3. Czterem kolejnym kartkom dziennika nadaje si´
ten sam numer strony; jedna z kartek stanowi orygina∏
strony, a pozosta∏e trzy to kopie strony.

3) dokonano ca∏kowitego lub cz´Êciowego wy∏adunku, lub prze∏adunku w morzu, lub

4. Orygina∏ strony jest oznaczony cyfrà 0 i ma jasnoniebieski kolor, natomiast kopia:

4) nie ma miejsca na dokonywanie wpisów w rubrykach

1) pierwsza — jest oznaczona cyfrà 1 i ma kolor ró˝owy;
2) druga — jest oznaczona cyfrà 2 i ma kolor seledynowy;
3) trzecia — jest oznaczona cyfrà 3 i ma kolor ˝ó∏ty.
§ 4. Wpisów w dzienniku dokonuje si´ czytelnie,
drukowanymi literami przy u˝yciu trwa∏ego Êrodka.
§ 5. 1. Niedopuszczalne jest usuwanie, zamazywanie oraz przerabianie wpisów w dzienniku.
2. Omy∏ki w treÊci wpisu prostuje si´ przez:

— to wpisów dokonuje si´ na kolejnej stronie dziennika.
§ 8. 1. Podajàc gatunki z∏owionych organizmów
morskich, wpisuje si´ do dziennika ich polskie nazwy
oraz ich kody okreÊlone przez Organizacj´ Narodów
Zjednoczonych do Spraw Wy˝ywienia i Rolnictwa
(FAO).
2. Je˝eli dany gatunek organizmów morskich nie
ma polskiej nazwy, wpisuje si´ nazw´ ∏aciƒskà tego gatunku.
3. Nazwy polskie i ∏aciƒskie oraz kody FAO gatunków organizmów morskich sà okreÊlone w za∏àczniku
nr 2 do rozporzàdzenia.

2) umieszczenie w∏aÊciwej treÊci wpisu nad skreÊlonà
treÊcià;

§ 9. 1. Dane dotyczàce rodzaju narz´dzia po∏owowego u˝ytego do po∏owów wpisuje si´ do dziennika
w formie kodów okreÊlonych przez Organizacj´ Narodów Zjednoczonych do Spraw Wy˝ywienia i Rolnictwa
(FAO).

3) umieszczenie w polu, w którym dokonano skreÊlenia, podpisu kapitana statku rybackiego.

2. Liczb´ operacji po∏owowych podaje si´, wpisujàc liczb´:

1) skreÊlenie w sposób nieusuwalny b∏´dnej treÊci
wpisu;

————————
1) Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

1) wydaƒ u˝ytego do po∏owów narz´dzia po∏owowego,
2) wydanych lub wystawionych haków i sznurów,
3) zastawionych wi´cierzy i pu∏apek
— w ciàgu doby.
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3. Kody FAO poszczególnych rodzajów narz´dzi po∏owowych, sposób okreÊlania rozmiaru i iloÊci tych narz´dzi oraz dane, o których mowa w ust. 2, sà okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

Poz. 1862

przy u˝yciu którego jest wykonywane rybo∏ówstwo
morskie poza Morzem Ba∏tyckim i Be∏tami.

§ 10. 1. Orygina∏ strony dziennika, o którym mowa
w § 3 ust. 4, sk∏ada si´ osobiÊcie albo przez pe∏nomocnika albo pocztà, przesy∏kà poleconà:

2. Orygina∏ strony dziennika mo˝e byç równie˝
sk∏adany okr´gowemu inspektorowi rybo∏ówstwa
morskiego, o którym mowa w ust. 1, za poÊrednictwem
okr´gowego inspektora rybo∏ówstwa morskiego w∏aÊciwego dla portu zakoƒczenia rejsu.

1) okr´gowemu inspektorowi rybo∏ówstwa morskiego w∏aÊciwemu dla portu macierzystego statku rybackiego, albo

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r. i obowiàzuje do dnia przystàpienia
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

2) Okr´gowemu Inspektorowi Rybo∏ówstwa Morskiego w Szczecinie — w przypadku statku rybackiego,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

Za∏àcznik nr 1

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. (poz. 1862)
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Opis wzoru dziennika po∏owowego statku rybackiego:
1. Dziennik ma sztywnà ok∏adk´, koloru niebieskiego. Na wewn´trznej stronie ok∏adki umieszczone sà mapy, na
których zaznaczone sà kody rejonów po∏owowych okreÊlone przez Mi´dzynarodowà Rad´ Badaƒ Morza
(ICES) oraz kody rejonów po∏owowych okreÊlone przez Organizacj´ Rybackà Pó∏nocno-Zachodniego Atlantyku (NAFO).
2. Strona dziennika ma format w milimetrach — 210 x 297 (A4) i jest wykonana z papieru samokopiujàcego z bia∏ym poddrukiem „Polska”.
ObjaÊnienia:
(1) i (2) Wpisuje si´ informacje zgodne z wydanym zaÊwiadczeniem o wpisie statku do ewidencji statków rybackich.
(3) Wpisuje si´ imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres kapitana statku rybackiego.
W przypadku prowadzenia po∏owów w tuk´ (po∏owy prowadzone narz´dziem ciàgnionym wspólnie przez
dwa statki) kapitan ka˝dego ze statków rybackich umieszcza nazw´, mi´dzynarodowy sygna∏ wywo∏awczy,
oznak´ rybackà oraz imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres kapitana statku partnerskiego w rubrykach znajdujàcych si´ poni˝ej rubryk przeznaczonych na informacje dotyczàce w∏asnego statku.
Kapitan ka˝dego ze statków rybackich prowadzàcych po∏owy w tuk´ dokonuje wpisów do w∏asnego dziennika statku rybackiego odnoÊnie do tych operacji po∏owowych, które zosta∏y zakoƒczone wybraniem narz´dzia po∏owowego na jego statek rybacki, aby zapobiec podwójnemu zewidencjonowaniu tych samych
po∏owów.
(4) Wpisuje si´ dzieƒ, miesiàc, godzin´, rok oraz nazw´ portu, z którego statek rybacki wyp∏ynà∏ w morze.
(5) Wpisuje si´ dzieƒ, miesiàc, godzin´, rok oraz nazw´ portu, do którego statek rybacki wp∏ynà∏.
(6) Wpisuje si´ dzieƒ, miesiàc, godzin´, rok oraz nazw´ portu, w którym dokonano wy∏adunku.
(7) Wpisuje si´ dzieƒ, miesiàc oraz wskazane w tej rubryce informacje o statku, na który dokonano prze∏adunku organizmów morskich w morzu.
(8) Wpisuje si´ kod FAO narz´dzia po∏owowego u˝ywanego do po∏owów, których dotyczà wpisy na danej stronie dziennika.
(9) Wpisuje si´:
1) najmniejszy przeÊwit lub d∏ugoÊç boku oczka (w zale˝noÊci od sposobu uregulowania w obowiàzujàcych
przepisach minimalnych wielkoÊci oczek narz´dzi po∏owowych u˝ywanych do po∏owów danego gatunku organizmów morskich) albo
2) rozmiar najmniejszych haczyków
narz´dzia po∏owowego u˝ywanego do po∏owów, których dotyczà wpisy na danej stronie dziennika.
PrzeÊwit, d∏ugoÊç boku oczka i rozmiar haczyków narz´dzia po∏owowego podaje si´ w milimetrach.
(10) Wpisuje si´ rozmiar albo iloÊç u˝ytych do po∏owów narz´dzi po∏owowych.
(11) Wpisuje si´ dzieƒ i miesiàc, w którym dokonano po∏owów.
(12) Wpisuje si´ liczb´ operacji po∏owowych dokonanych w danym dniu.
(13) Wpisuje si´ liczb´ godzin sp´dzonych przez statek rybacki w ciàgu doby w morzu; do czasu po∏owów nie
wlicza si´ czasu:
1) poÊwi´conego na dotarcie na ∏owisko;
2) przep∏yni´cia pomi´dzy ∏owiskami oraz powrotu z ∏owiska do portu;
3) sztormowania;
4) postoju w dryfie niezwiàzanym z dokonywaniem operacji po∏owowych.
Liczba godzin poÊwi´cona na szukanie organizmów morskich (np. przy u˝yciu sonaru) jest wliczana do czasu po∏owów, nawet wtedy, gdy w danej dobie nie dokonano ˝adnych po∏owów.
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(14) W cz´Êci:
1) „Kod statystycznego kwadratu po∏owów” wpisuje si´ kod statystycznego kwadratu po∏owów, w którym
dokonano po∏owów — kod ustala si´ na podstawie mapy umieszczonej na wewn´trznej stronie ok∏adki
dziennika;
2) „Kod rejonu po∏owowego ICES/NAFO” wpisuje si´ odpowiednio kod rejonu po∏owowego ICES albo rejonu po∏owowego NAFO, w której dokonano po∏owów: np. ICES III d, ICES IV b — kod ustala si´ na podstawie mapy umieszczonej na wewn´trznej stronie ok∏adki dziennika;
3) „Literowy skrót strefy paƒstwa trzeciego” wpisuje si´ kod:
a) Norwegii = N,
b) Kanady = CDN,
c) Islandii = IS,
d) Wysp Owczych = FR
— w przypadku prowadzenia po∏owów na wodach znajdujàcych si´ pod jurysdykcjà tych krajów albo
e) morza otwartego = A.
(15) Wpisuje si´ mas´ w kg, w relacji pe∏nej, albo liczb´ pojemników z∏owionych poszczególnych gatunków organizmów morskich; iloÊç z∏owionych ∏ososi, troci i pstràgów podaje si´ w sztukach.
W przypadku okreÊlenia iloÊci organizmów morskich liczbà pojemników, nale˝y wpisaç liczb´ pojemników
oraz pojemnoÊç jednego pojemnika w kg — od pojemnoÊci pojemnika odejmuje si´ mas´ lodu u˝ytego do
sch∏adzania organizmów morskich.
W przypadku u˝ycia pojemników o ró˝nej pojemnoÊci nale˝y wpisaç oddzielnie liczb´ pojemników ka˝dego rodzaju oraz pojemnoÊç w kg jednego pojemnika ka˝dego rodzaju (X pojemników/Y kg).
Nazwy gatunków organizmów morskich wymienione w rubryce 15 majà charakter przyk∏adowy i mogà byç
zastàpione nazwami innych gatunków.
Kapitan statku rybackiego poÊwiadcza wiarygodnoÊç wpisywanych informacji swoim podpisem, na koƒcu
wiersza, w którym dokonano wpisu.
Wpisów dotyczàcych po∏owów dokonuje si´ w oddzielnym wierszu strony dziennika, dla ka˝dego dnia wykonywania rybo∏ówstwa morskiego. Tego samego dnia dokonuje si´ wpisu w kolejnym wierszu strony
dziennika, jeÊli podj´to po∏owy w nowym rejonie po∏owowym ICES lub NAFO.
(16) Wpisuje si´ mas´ w kg organizmów morskich danego gatunku wyrzuconych za burt´.
(17), (18) i (19) Pod nazwà gatunku, wymienionego w rubryce 15, wpisuje si´ stopieƒ przetworzenia, mas´ w kg,
w relacji wy∏adunkowej, albo liczb´ pojemników organizmów morskich wy∏adowanych albo prze∏adowanych w morzu; iloÊç wy∏adowanych albo prze∏adowanych w morzu ∏ososi, troci i pstràgów podaje si´
w sztukach.
W przypadku okreÊlenia iloÊci wy∏adowanych albo prze∏adowanych organizmów morskich liczbà pojemników, nale˝y wpisaç ich liczb´, oraz pojemnoÊç jednego pojemnika w kg — od pojemnoÊci pojemnika odejmuje si´ mas´ lodu u˝ytego do sch∏adzania organizmów morskich.
W przypadku u˝ycia pojemników o ró˝nej pojemnoÊci nale˝y wpisaç oddzielnie liczb´ pojemników ka˝dego rodzaju oraz pojemnoÊç w kg jednego pojemnika ka˝dego rodzaju (X pojemników/Y kg).
(20) Umieszcza si´ podpis kapitana albo osoby przez niego upowa˝nionej do podpisania dziennika.
(21) Wpisuje si´ imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby upowa˝nionej przez kapitana do podpisania dziennika.
(22) Wype∏nia si´ w sposób okreÊlony w pkt (14).
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