
Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protoko∏u
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Federalnà
Niemiec dotyczàcego zmian i uzupe∏nieƒ Umowy mi´-
dzy Polskà Rzeczàpospolità Ludowà a Republikà Fede-
ralnà Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej
ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia

10 listopada 1989 r., sporzàdzonego w Berlinie dnia
14 maja 2003 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia  19 lutego  2004 r.

o ratyfikacji Protoko∏u mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Federalnà Niemiec dotyczàcego zmian
i uzupe∏nieƒ Umowy mi´dzy Polskà Rzeczàpospolità Ludowà a Republikà Federalnà Niemiec w sprawie po-

pierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r.,
sporzàdzonego w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.
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USTAWA

z dnia 19 lutego 2004 r.

o rybo∏ówstwie

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zakres zadaƒ, w∏aÊciwoÊç
organów oraz tryb post´powania w sprawach:

1) nadawania uprawnieƒ do wykonywania rybo∏ów-
stwa;

2) racjonalnego wykonywania rybo∏ówstwa, w tym
ochrony ˝ywych zasobów morza;

3) kontroli i nadzoru nad:

a) wykonywaniem rybo∏ówstwa,

b) obrotem produktami rybo∏ówstwa.

2. Przepisy ustawy stosuje si´ do:

1) w∏aÊcicieli statków rybackich o polskiej przynale˝-
noÊci i armatorów wykonujàcych rybo∏ówstwo
morskie tymi statkami na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej i w polskiej wy∏àcznej strefie eko-
nomicznej oraz poza granicami polskich obszarów
morskich;

2) armatorów:

a) wykonujàcych rybo∏ówstwo morskie statkami
rybackimi o obcej przynale˝noÊci w polskich
obszarach morskich,

b) prowadzàcych skup lub przetwórstwo organi-
zmów morskich w polskich obszarach mor-
skich; 

3) osób fizycznych, osób prawnych albo jednostek
organizacyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci
prawnej, które prowadzà po∏owy organizmów
morskich w celach naukowo-badawczych, szkole-
niowych albo sportowo-rekreacyjnych, dokonujà
zarybiania, prowadzà chów lub hodowl´ ryb i in-
nych organizmów morskich;

4) przedsi´biorców, którzy prowadzà obrót produkta-
mi rybo∏ówstwa. 

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) rybo∏ówstwo — rybo∏ówstwo morskie, skup lub
przetwórstwo na morzu organizmów morskich,
po∏ów organizmów morskich w celach naukowo-
-badawczych, szkoleniowych albo sportowo-rekre-
acyjnych, zarybianie oraz chów lub hodowl´ ryb
i innych organizmów morskich;

2) rybo∏ówstwo morskie — po∏ów organizmów mor-
skich w morzu w celach zarobkowych;

3) historyczne prawa po∏owowe — prawo do prowa-
dzenia po∏owów okreÊlonego gatunku organi-
zmów morskich lub wystawiania albo u˝ywania
okreÊlonej liczby narz´dzi po∏owowych danego ro-



dzaju, wynikajàce z udokumentowanych po∏owów
prowadzonych przez armatora w przesz∏oÊci,
w okreÊlonym czasie;

4) kwota po∏owowa — maksymalnà liczb´ sztuk lub
mas´ organizmów morskich poszczególnych ga-
tunków, wyodr´bnionà w ramach ogólnej kwoty
po∏owowej, udost´pnionà do od∏owienia armato-
rowi lub grupie armatorów;

5) ukierunkowane po∏owy — po∏owy, których celem
jest pozyskanie organizmów morskich okreÊlone-
go gatunku;

6) przy∏ów — cz´Êç po∏owu obejmujàcà organizmy
morskie poszczególnych gatunków, które nie sà
celem po∏owów ukierunkowanych;

7) obrót produktami rybo∏ówstwa — wy∏adunek,
sprzeda˝ detalicznà i hurtowà, transport i magazy-
nowanie produktów rybo∏ówstwa na làdzie oraz
prze∏adunek produktów rybo∏ówstwa ze statku ry-
backiego na statek w morzu.

Art. 3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, granice mi´dzy wodami
morskimi a wodami Êródlàdowymi, majàc na wzgl´-
dzie zró˝nicowanie metod zarzàdzania ˝ywymi zaso-
bami morza i wód Êródlàdowych do celów wykonywa-
nia rybo∏ówstwa. 

Rozdzia∏ 2

Wykonywanie rybo∏ówstwa 

Art. 4. 1. Rybo∏ówstwo morskie statkami rybackimi
o polskiej przynale˝noÊci mo˝e byç wykonywane
przez armatora, którego siedziba albo oddzia∏, albo
miejsce zamieszkania znajduje si´ na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej. 

2. Rybo∏ówstwo morskie na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej mo˝e byç wykonywane wy∏àcznie
statkami rybackimi o polskiej przynale˝noÊci.

Art. 5. Wykonywanie rybo∏ówstwa morskiego
przez armatora, o którym mowa w art. 4 ust. 1, odby-
wa si´ przy u˝yciu statku rybackiego wpisanego do re-
jestru statków rybackich, posiadajàcego licencj´ po∏o-
wowà, zwanà dalej „licencjà”, oraz specjalne zezwole-
nie po∏owowe. 

Art. 6. 1. Statek rybacki o polskiej przynale˝noÊci
jest wpisywany, na pisemny wniosek w∏aÊciciela tego
statku rybackiego, do rejestru statków rybackich, zwa-
nego dalej „rejestrem”.

2. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej
przez ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa. 

3. Wniosek o wpis do rejestru sk∏ada si´ do mini-
stra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa za poÊrednic-
twem okr´gowego inspektora rybo∏ówstwa morskie-
go, w∏aÊciwego dla portu macierzystego statku rybac-
kiego. 

4. Wniosek o wpis do rejestru zawiera:

1) imi´, nazwisko, okreÊlenie miejsca zamieszkania
i adres albo nazw´, okreÊlenie siedziby i adres
w∏aÊciciela statku i armatora statku rybackiego;

2) nazw´ statku rybackiego, je˝eli zosta∏a nadana;

3) oznak´ rybackà, je˝eli statek rybacki jà posiada;

4) numer identyfikacyjny statku rybackiego, je˝eli
statek taki numer posiada;

5) numer rejestrowy polskiego rejestru okr´towego,
je˝eli statek rybacki jest wpisany do polskiego re-
jestru okr´towego prowadzonego przez izb´ mor-
skà w∏aÊciwà dla portu macierzystego tego statku;

6) mi´dzynarodowy sygna∏ wywo∏awczy, je˝eli zosta∏
nadany;

7) nazw´ portu macierzystego statku rybackiego;

8) rodzaj statku rybackiego;

9) rodzaj nap´du statku rybackiego, moc w kW silni-
ków g∏ównych i pomocniczych, ich typy, numery
i rok zamontowania;

10) d∏ugoÊç ca∏kowità statku rybackiego;

11) d∏ugoÊç statku rybackiego mi´dzy pionami;

12) szerokoÊç i zanurzenie statku rybackiego;

13) pojemnoÊç statku rybackiego;

14) noÊnoÊç statku rybackiego;

15) rok i miejsce budowy statku rybackiego;

16) rok ostatniej modernizacji statku rybackiego;

17) dat´ rozpocz´cia u˝ytkowania statku rybackiego;

18) materia∏ g∏ówny kad∏uba statku rybackiego;

19) rok po∏o˝enia st´pki;

20) pojemnoÊç ∏adowni przeznaczonych do przecho-
wywania produktów rybo∏ówstwa;

21) rodzaj narz´dzi po∏owowych, w tym rodzaj g∏ów-
nego narz´dzia po∏owowego;

22) wskazanie kraju, w którym statek rybacki zosta∏ na-
byty.

5. Do wniosku o wpis do rejestru do∏àcza si´ doku-
menty potwierdzajàce dane zawarte we wniosku.

6. Okr´gowy inspektor rybo∏ówstwa morskiego
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku przeka-
zuje wniosek o wpis do rejestru statków rybackich mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa. 

Art. 7. 1. Odmawia si´ wpisania statku rybackiego
do rejestru, je˝eli jego rejestracja spowoduje przekro-
czenie potencja∏u po∏owowego floty lub segmentu tej
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floty okreÊlonych przez ministra w∏aÊciwego do spraw
rolnictwa. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, potencja∏ po∏owowy floty
lub poszczególnych segmentów floty, majàc na wzgl´-
dzie ochron´ ˝ywych zasobów morza oraz zapewnie-
nie dochodów armatorom wykonujàcym rybo∏ów-
stwo morskie. 

Art. 8. 1. Po dokonaniu wpisu statku rybackiego do
rejestru minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa wydaje
w∏aÊcicielowi statku rybackiego zaÊwiadczenie o wpi-
sie tego statku do rejestru. 

2. W zaÊwiadczeniu, o którym mowa w ust. 1, po-
daje si´ numer identyfikacyjny statku rybackiego oraz
oznak´ rybackà tego statku.

3. W przypadku nadania nowej oznaki rybackiej
wydaje si´ nowe zaÊwiadczenie o wpisie statku rybac-
kiego do rejestru.

Art. 9. 1. Oznak´ rybackà nadaje, na wniosek ar-
matora statku rybackiego, okr´gowy inspektor rybo-
∏ówstwa morskiego w∏aÊciwy dla portu macierzystego
danego statku rybackiego.

2. Oznak´ rybackà stanowi trzyliterowy skrót na-
zwy portu macierzystego statku rybackiego oraz kolej-
ny numer w spisie oznak rybackich, prowadzonym dla
danego portu przez w∏aÊciwego okr´gowego inspek-
tora rybo∏ówstwa morskiego. 

Art. 10. 1. Wszelkie zmiany danych zawartych
w rejestrze oraz okolicznoÊci uzasadniajàce wykreÊle-
nie statku rybackiego z rejestru w∏aÊciciel statku ry-
backiego zg∏asza do ministra w∏aÊciwego do spraw
rolnictwa za poÊrednictwem okr´gowego inspektora
rybo∏ówstwa morskiego, w∏aÊciwego dla portu macie-
rzystego statku rybackiego, w terminie 30 dni od dnia
ich powstania. 

2. W zg∏oszeniu zmiany danych, o których mowa
w ust. 1, albo w zg∏oszeniu okolicznoÊci uzasadniajà-
cych wykreÊlenie statku rybackiego z rejestru podaje
si´: 

1) numer identyfikacyjny statku rybackiego;

2) oznak´ rybackà;

3) nazw´ statku rybackiego, je˝eli zosta∏a nadana;

4) dane, których dotyczy zmiana, albo okolicznoÊci
uzasadniajàce wykreÊlenie statku rybackiego z re-
jestru. 

3. Do zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´ dokumenty potwierdzajàce dane, których dotyczy
zmiana, albo okolicznoÊci uzasadniajàce wykreÊlenie
statku rybackiego z rejestru.

Art. 11. 1. WykreÊlenie statku rybackiego z rejestru
nast´puje:

1) na wniosek w∏aÊciciela statku rybackiego;

2) z urz´du, w przypadku gdy statek rybacki:

a) zatonà∏, zaginà∏ lub uleg∏ zniszczeniu, 

b) utraci∏ polskà przynale˝noÊç lub charakter stat-
ku rybackiego,

c) nie by∏ u˝ywany do wykonywania rybo∏ówstwa
morskiego przez okres d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy. 

2. Po wykreÊleniu statku rybackiego z rejestru anu-
luje si´ zaÊwiadczenie o wpisie do rejestru wraz z jego
odpisami.

Art. 12. 1. Licencj´ wydaje minister w∏aÊciwy do
spraw rolnictwa na wniosek armatora statku rybackie-
go.

2. Wniosek o wydanie licencji sk∏ada si´ do mini-
stra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa za poÊrednic-
twem w∏aÊciwego okr´gowego inspektora rybo∏ów-
stwa morskiego. 

3. Licencja na statek rybacki wpisany do rejestru
wydawana jest na czas nieokreÊlony. 

4. Wniosek o wydanie licencji zawiera:

1) imi´, nazwisko, okreÊlenie miejsca zamieszkania
i adres albo nazw´, okreÊlenie siedziby i adres ar-
matora statku rybackiego;

2) numer identyfikacyjny statku rybackiego;

3) oznak´ rybackà.

5. W czasie wykonywania rybo∏ówstwa morskiego
licencja powinna znajdowaç si´ na statku rybackim,
na który zosta∏a wydana, z wy∏àczeniem statków ry-
backich o d∏ugoÊci ca∏kowitej poni˝ej 10 m.

Art. 13. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór licencji, majàc
na wzgl´dzie ujednolicenie tych dokumentów zgodnie
z przepisami Unii Europejskiej oraz usprawnienie ich
kontroli.

Art. 14. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa od-
mawia wydania licencji, w przypadku gdy: 

1) statek rybacki, którego dotyczy sk∏adany wniosek
o wydanie licencji, nie jest wpisany do rejestru;

2) armator ubiegajàcy si´ o wydanie licencji zosta∏
skazany prawomocnym wyrokiem za umyÊlne
przest´pstwo pope∏nione przy u˝yciu statku rybac-
kiego. 

Art. 15. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w drodze decyzji: 

1) na wniosek w∏aÊciwego okr´gowego inspektora
rybo∏ówstwa morskiego mo˝e zawiesiç licencj´ na
czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, je˝eli ar-
mator prowadzi∏ ukierunkowane po∏owy organi-
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zmów morskich w okresie ochronnym lub w ob-
wodzie ochronnym;

2) cofa licencj´, w przypadku gdy: 

a) statek rybacki zosta∏ wykreÊlony z rejestru stat-
ków rybackich lub

b) armator zosta∏ skazany prawomocnym wyro-
kiem za umyÊlne przest´pstwo pope∏nione przy
u˝yciu statku rybackiego, lub 

c) armator w okresie ostatnich 2 lat zosta∏ ukarany
za prowadzenie ukierunkowanych po∏owów or-
ganizmów morskich w okresie ochronnym lub
w obwodzie ochronnym.

2. Decyzjom, o których mowa w ust. 1, nadaje si´
rygor natychmiastowej wykonalnoÊci. 

Art. 16. 1. Wykonywanie rybo∏ówstwa morskiego
w danym roku kalendarzowym wymaga uzyskania
specjalnego zezwolenia po∏owowego. 

2. Specjalne zezwolenie po∏owowe jest wydawa-
ne, na wniosek armatora, na statek rybacki, na który
wydano licencj´, z zastrze˝eniem ust. 3. 

3. Armator wyst´pujàcy z wnioskiem o wydanie
specjalnego zezwolenia po∏owowego na statek rybac-
ki, na który nie posiada licencji, sk∏ada ten wniosek
∏àcznie z wnioskiem o wydanie licencji.

4. Specjalne zezwolenie po∏owowe wydaje:

1) minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa — na po∏o-
wy w polskiej wy∏àcznej strefie ekonomicznej, na
morzu terytorialnym, w Zatoce Puckiej i w Zatoce
Gdaƒskiej oraz poza polskimi obszarami morski-
mi;

2) w∏aÊciwy okr´gowy inspektor rybo∏ówstwa mor-
skiego — na po∏owy w Zalewie WiÊlanym, w Zale-
wie Szczeciƒskim, na obszarze Zalewu Kamieƒ-
skiego i Jeziora Dàbie. 

5. Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia po-
∏owowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, sk∏ada si´
za poÊrednictwem okr´gowego inspektora rybo∏ów-
stwa morskiego, w∏aÊciwego dla portu macierzystego
statku rybackiego, który potwierdza informacje z∏o˝o-
ne we wniosku. 

6. Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia po-
∏owowego sk∏ada si´ w terminie do dnia 31 paêdzier-
nika roku poprzedzajàcego rok, na który ma byç wyda-
ne specjalne zezwolenie po∏owowe, z zastrze˝eniem
ust. 7.

7. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 6, ar-
mator, który naby∏ uprawnienie do wykonywania ry-
bo∏ówstwa morskiego na podstawie umowy mi´dzy-
narodowej albo z innego tytu∏u, mo˝e ubiegaç si´
o wydanie specjalnego zezwolenia po∏owowego.

8. Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia po-
∏owowego zawiera: 

1) imi´, nazwisko, okreÊlenie miejsca zamieszkania
i adres albo nazw´, okreÊlenie siedziby i adres ar-
matora statku rybackiego;

2) numer licencji po∏owowej, z zastrze˝eniem ust. 3;

3) okreÊlenie organizmów morskich, które b´dà ce-
lem po∏owu;

4) wnioskowanà kwot´ po∏owowà, je˝eli jest wyma-
gana;

5) rejon prowadzenia po∏owów;

6) rodzaj narz´dzi po∏owowych. 

9. W czasie wykonywania rybo∏ówstwa morskiego
specjalne zezwolenie po∏owowe powinno znajdowaç
si´ na statku rybackim, na który zosta∏o wydane.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór specjalnego zezwole-
nia po∏owowego, majàc na wzgl´dzie ujednolicenie
tych dokumentów zgodnie z przepisami Unii Europej-
skiej oraz usprawnienie ich kontroli.

Art. 17. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, po
zasi´gni´ciu opinii organizacji spo∏eczno-zawodo-
wych rybaków, okreÊla corocznie, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwo-
ty po∏owowej na akwenach wodnych, o których mowa
w art. 16 ust. 4 pkt 1, majàc na wzgl´dzie ochron´ i ra-
cjonalne wykorzystanie ˝ywych zasobów morza. 

Art. 18. W∏aÊciwy okr´gowy inspektor rybo∏ów-
stwa morskiego mo˝e okreÊliç corocznie, w drodze za-
rzàdzenia, organizmy morskie obj´te ogólnà kwotà
po∏owowà, a tak˝e, po zasi´gni´ciu opinii organizacji
spo∏eczno-zawodowych rybaków, sposób i warunki
wykorzystania tej kwoty na akwenach wodnych, o któ-
rych mowa w art. 16 ust. 4 pkt 2.

Art. 19. Organy, o których mowa w art. 17 i 18,
okreÊlajàc sposób i warunki wykorzystania ogólnej
kwoty po∏owowej, mogà uwzgl´dniç historyczne pra-
wa po∏owowe poszczególnych armatorów. 

Art. 20. 1. W przypadku cofni´cia licencji cofa si´
równie˝ specjalne zezwolenie po∏owowe. 

2. W przypadku stosowania niedozwolonych na-
rz´dzi po∏owowych lub w przypadku gdy armator
w ciàgu 6 miesi´cy zosta∏ dwukrotnie ukarany za naru-
szanie tego samego przepisu o rybo∏ówstwie, organ
wydajàcy specjalne zezwolenie po∏owowe mo˝e wy-
daç decyzj´ o czasowym zakazie po∏owów organi-
zmów morskich okreÊlonych w specjalnym zezwole-
niu po∏owowym, na okres nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy. 

3. Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 2, nadaje
si´ rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.

Art. 21. Kwoty po∏owowe niewykorzystane po wy-
daniu decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1
i art. 20, minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
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rozdzieliç po zasi´gni´ciu opinii organizacji spo∏ecz-
no-zawodowych rybaków.

Art. 22. 1. Prowadzenie skupu lub przetwórstwa
organizmów morskich w polskich obszarach morskich
wymaga uzyskania zezwolenia. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje
minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, na czas nie
d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy, na wniosek armatora statku,
przy u˝yciu którego prowadzony jest skup lub prze-
twórstwo na morzu organizmów morskich. 

3. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

1) imi´, nazwisko, okreÊlenie miejsca zamieszkania
i adres albo nazw´, okreÊlenie siedziby i adres ar-
matora statku, przy u˝yciu którego prowadzony
jest skup lub przetwórstwo organizmów morskich;

2) nazw´, oznaczenie, mi´dzynarodowy sygna∏ wy-
wo∏awczy, port macierzysty oraz przynale˝noÊç
paƒstwowà statku;

3) rodzaj nap´du statku, moc w kW silników g∏ów-
nych i pomocniczych;

4) d∏ugoÊç ca∏kowità statku;

5) d∏ugoÊç mi´dzy pionami;

6) pojemnoÊç statku;

7) pojemnoÊç ∏adowni przeznaczonych do przecho-
wywania produktów rybo∏ówstwa;

8) okreÊlenie iloÊci oraz gatunku organizmów mor-
skich, które b´dà celem prowadzonego skupu lub
przetwórstwa; 

9) planowany rejon prowadzenia skupu lub przetwór-
stwa organizmów morskich.

4. Zezwolenie zawiera:

1) imi´, nazwisko, okreÊlenie miejsca zamieszkania
i adres albo nazw´, okreÊlenie siedziby i adres ar-
matora statku, przy u˝yciu którego jest prowa-
dzony skup lub przetwórstwo organizmów mor-
skich;

2) nazw´, oznaczenie, mi´dzynarodowy sygna∏ wy-
wo∏awczy, port macierzysty oraz przynale˝noÊç
paƒstwowà statku;

3) okreÊlenie iloÊci i gatunku organizmów morskich,
b´dàcych celem prowadzonego skupu lub prze-
twórstwa;

4) okreÊlenie rejonu prowadzenia skupu lub prze-
twórstwa organizmów morskich;

5) okres wa˝noÊci zezwolenia.

5. W czasie prowadzenia skupu lub przetwórstwa
organizmów morskich na morzu zezwolenie, o którym
mowa w ust. 1, powinno znajdowaç si´ na statku.

Art. 23. 1. Po∏owy organizmów morskich w pol-
skich obszarach morskich w celach naukowo-badaw-
czych albo szkoleniowych mogà byç prowadzone po
uzyskaniu pozwolenia w∏aÊciwego okr´gowego in-
spektora rybo∏ówstwa morskiego. 

2. Z wnioskiem o wydanie pozwoleƒ, o których
mowa w ust. 1, mogà wystàpiç instytuty naukowo-ba-
dawcze, szko∏y wy˝sze i wy˝sze szko∏y zawodowe
kszta∏càce w zakresie rybo∏ówstwa morskiego oraz
szko∏y ponadgimnazjalne o profilu rybo∏ówstwo mor-
skie, których siedziba znajduje si´ na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej. 

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na po∏owy or-
ganizmów morskich w celach naukowo-badawczych
zawiera: 

1) planowany zakres i sposób badaƒ;

2) przewidywany rejon po∏owów;

3) okreÊlenie organizmów morskich, które b´dà ce-
lem po∏owów;

4) planowanà wielkoÊç po∏owów; 

5) przewidywany czas trwania badaƒ;

6) oznaczenie statku, przy u˝yciu którego b´dà pro-
wadzone po∏owy w celach naukowo-badawczych. 

4. Wniosek o wydanie pozwolenia na po∏owy or-
ganizmów morskich w celach szkoleniowych zawiera
okreÊlenie organizmów morskich, które b´dà celem
po∏owów, oraz przewidywany rejon i wielkoÊç po∏o-
wów.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4, sk∏ada
si´ nie póêniej ni˝ na 1 miesiàc przed przewidywa-
nym dniem rozpocz´cia po∏owów organizmów mor-
skich w celach naukowo-badawczych albo szkolenio-
wych.

Art. 24. 1. Pozwolenie na po∏owy organizmów
morskich w celach naukowo-badawczych okreÊla ro-
dzaje organizmów morskich b´dàcych celem po∏o-
wów, wielkoÊç po∏owów, termin, rejon i sposób doko-
nywania po∏owów oraz mo˝e przewidywaç odst´p-
stwa od przepisów dotyczàcych: 

1) okresów ochronnych;

2) obwodów ochronnych;

3) wymiarów ochronnych;

4) rodzaju sprz´tu po∏owowego.

2. Pozwolenie na po∏owy organizmów morskich
w celach szkoleniowych okreÊla rodzaje organizmów
morskich b´dàcych celem po∏owów, wielkoÊç po∏o-
wów, termin, rejon oraz sposób dokonywania po∏o-
wów. 

3. W czasie prowadzenia po∏owów organizmów
morskich w celach naukowo-badawczych albo szkole-
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niowych pozwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, po-
winny znajdowaç si´ na statku.

Art. 25. Podmiot, który przeprowadzi∏ po∏owy or-
ganizmów morskich w celach naukowo-badawczych,
jest obowiàzany przedstawiç okr´gowemu inspekto-
rowi rybo∏ówstwa morskiego, który wyda∏ pozwole-
nie, wyniki i wnioski z wykonanych badaƒ, w terminie
3 miesi´cy od dnia ich zakoƒczenia. 

Art. 26. 1. Okr´gowy inspektor rybo∏ówstwa mor-
skiego, który wyda∏ pozwolenie na po∏owy organi-
zmów morskich w celach naukowo-badawczych albo
szkoleniowych, mo˝e je cofnàç, w drodze decyzji,
w przypadku ra˝àcego naruszania przepisów o rybo-
∏ówstwie.

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje si´ rygor
natychmiastowej wykonalnoÊci. 

Art. 27. 1. Odmawia si´ powtórnego wydania po-
zwolenia na po∏owy organizmów morskich w celach
naukowo-badawczych, w przypadku gdy: 

1) wnioskodawca ubiegajàcy si´ o pozwolenie nie
przedstawi∏ wyników i wniosków, o których mowa
w art. 25, lub

2) podczas przeprowadzania poprzednich badaƒ zo-
sta∏y ra˝àco naruszone przepisy o rybo∏ówstwie
lub warunki okreÊlone w pozwoleniu na po∏owy
organizmów morskich w celach naukowo-badaw-
czych. 

2. Odmawia si´ powtórnego wydania pozwolenia
na po∏owy organizmów morskich w celach szkolenio-
wych przez okres 3 lat, je˝eli podczas poprzednich po-
∏owów zosta∏y ra˝àco naruszone przepisy o rybo∏ów-
stwie lub warunki okreÊlone w pozwoleniu na po∏owy
organizmów morskich w celach szkoleniowych.

Art. 28. 1. Po∏owy w celach sportowo-rekreacyj-
nych w polskich obszarach morskich mogà byç pro-
wadzone po uzyskaniu sportowego zezwolenia po∏o-
wowego.

2. Sportowe zezwolenie po∏owowe wydaje okr´-
gowy inspektor rybo∏ówstwa morskiego na wniosek:

1) osoby fizycznej — na prowadzenie po∏owów
z brzegu, ze statku lub z innych urzàdzeƒ p∏ywajà-
cych;

2) organizatora zawodów sportowych — na prowa-
dzenie po∏owów z brzegu;

3) armatora statku — na prowadzenie po∏owów z je-
go statku.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imi´, nazwisko, okreÊlenie miejsca zamieszkania
i adres albo nazw´, okreÊlenie siedziby i adres
wnioskodawcy;

2) seri´ i numer dokumentu to˝samoÊci;

3) wskazanie terminu, na jaki ma byç wydane zezwo-
lenie;

4) w przypadku armatora statku — nazw´ lub oznak´
statku;

5) w przypadku organizatora zawodów sportowych
— list´ uczestników zawodów oraz miejsce i czas
trwania zawodów.

4. Sportowe zezwolenie po∏owowe zawiera
w szczególnoÊci: 

1) imi´, nazwisko, okreÊlenie miejsca zamieszkania
i adres albo nazw´, okreÊlenie siedziby i adres
wnioskodawcy;

2) okres wa˝noÊci zezwolenia;

3) okreÊlenie iloÊci i gatunku ryb oraz sposobu pro-
wadzenia po∏owu.

5. Sportowe zezwolenie po∏owowe wydaje si´ na
okres 1 miesiàca albo 1 roku, albo na czas trwania za-
wodów sportowych.

6. Do prowadzenia po∏owów w celach sportowo-
-rekreacyjnych nie mogà byç u˝ywane narz´dzia po∏o-
wowe wykorzystywane do wykonywania rybo∏ów-
stwa morskiego.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób i wa-
runki prowadzenia po∏owów w celach sportowo-re-
kreacyjnych oraz wzory sportowych zezwoleƒ po∏o-
wowych dla podmiotów, o których mowa w ust. 2,
majàc na wzgl´dzie ochron´ ˝ywych zasobów morza
i zapewnienie porzàdku przy po∏owach.

Art. 29. 1. Prowadzenie chowu lub hodowli ryb
i innych organizmów morskich albo zarybiania w pol-
skich obszarach morskich wymaga uzyskania zezwole-
nia ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa, z zastrze-
˝eniem ust. 7.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa
w ust. 1, zawiera:

1) imi´, nazwisko, okreÊlenie miejsca zamieszkania
i adres albo nazw´, okreÊlenie siedziby i adres
wnioskodawcy;

2) miejsce, okres i sposób planowanego prowadze-
nia chowu lub hodowli organizmów morskich
oraz ich gatunek — w przypadku zezwolenia na
chów lub hodowl´ ryb i innych organizmów mor-
skich;

3) iloÊç, gatunek i rodzaj materia∏u zarybieniowego
oraz miejsce i czas planowanego zarybiania —
w przypadku zezwolenia na zarybianie;

4) rodzaj, iloÊç, miejsce, czas i sposób planowanego
pozyskania materia∏u biologicznego, je˝eli zary-
bianie wymaga jego pozyskania. 

Dziennik Ustaw Nr 62 — 3652 — Poz. 574



3. Zezwolenie zawiera okreÊlenie:

1) rodzaju, iloÊci, miejsca, czasu i sposobu pozyska-
nia materia∏u biologicznego;

2) iloÊci, gatunku i rodzaju materia∏u zarybieniowego
oraz wskazanie miejsca i czasu zarybiania albo

3) miejsca, okresu i sposobu prowadzenia chowu lub
hodowli organizmów morskich oraz ich gatunku.

4. Odmawia si´ wydania zezwolenia, je˝eli plano-
wana dzia∏alnoÊç stanowi∏aby zagro˝enie dla trwa∏o-
Êci lub równowagi Êrodowiska morskiego.

5. Zezwolenie cofa si´, w drodze decyzji, je˝eli jest
realizowane niezgodnie z warunkami w nim okreÊlo-
nymi lub dzia∏alnoÊç ta stanowi zagro˝enie dla trwa∏o-
Êci lub równowagi Êrodowiska morskiego.

6. Decyzji, o której mowa w ust. 5, nadaje si´ rygor
natychmiastowej wykonalnoÊci. 

7. Zezwolenia nie wymaga zarybianie w polskich
obszarach morskich, o którym mowa w art. 30.

Art. 30. 1. Utrzymanie i odtwarzanie zasobów ryb
w polskich obszarach morskich jest dokonywane
przez planowane zarybianie polskich obszarów mor-
skich.

2. Zarybianie, o którym mowa w ust. 1, prowadzi
minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa.

3. Koszty zarybiania, o których mowa w ust. 1, sà
ponoszone corocznie przez bud˝et paƒstwa, z cz´Êci,
której dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw
rolnictwa.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy zarybiania, na które
wymagane jest zezwolenie, o którym mowa w art. 29
ust. 1.

Art. 31. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, na morzu terytorial-
nym i w polskiej wy∏àcznej strefie ekonomicznej: 

1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich,

2) szczegó∏owe warunki wykonywania rybo∏ówstwa
morskiego, w tym: 

a) rodzaj i iloÊç narz´dzi po∏owowych oraz ich kon-
strukcj´,

b) sposób prowadzenia po∏owów,

c) wielkoÊç dopuszczalnego przy∏owu,

d) sposób oznakowania narz´dzi po∏owowych
u˝ywanych wy∏àcznie do po∏owów w strefie
3 Mm od linii brzegu 

— które nie sà obj´te Wspólnà Politykà Rybackà Unii
Europejskiej, majàc na wzgl´dzie ochron´ ˝ywych
zasobów morza.

Art. 32. W∏aÊciwy okr´gowy inspektor rybo∏ów-
stwa morskiego, po zasi´gni´ciu opinii jednostki ba-
dawczo-rozwojowej lub szko∏y wy˝szej wskazanej
przez ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa, orga-
nizacji spo∏eczno-zawodowych rybaków oraz w∏aÊci-
wego miejscowo wojewody, okreÊli, w drodze zarzà-
dzenia:

1) sta∏e obwody ochronne lub obwody ochronne na
czas okreÊlony oraz szczegó∏owe warunki prowa-
dzenia w nich po∏owów,

2) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich
na morskich wodach wewn´trznych,

3) szczegó∏owy sposób wykonywania rybo∏ówstwa
morskiego na morskich wodach wewn´trznych,
w tym:

a) rodzaj i iloÊç narz´dzi po∏owowych oraz ich kon-
strukcj´, 

b) porzàdek przy po∏owach oraz oznakowanie na-
rz´dzi po∏owowych,

c) sposób zajmowania miejsc przez rybaków

— majàc na wzgl´dzie ochron´ i racjonalne wykorzy-
stanie ˝ywych zasobów morza. 

Art. 33. 1. Przepisy dotyczàce okresów ochron-
nych, obwodów ochronnych, wymiarów ochronnych
oraz rodzaju sprz´tu po∏owowego nie dotyczà po∏o-
wów organizmów morskich w celach naukowo-ba-
dawczych, w zakresie okreÊlonym w pozwoleniu,
o którym mowa w art. 24 ust. 1. 

2. Przepisy dotyczàce okresu ochronnego nie doty-
czà po∏owów dorsza prowadzonych w celach sporto-
wo-rekreacyjnych oraz pozyskiwania materia∏u biolo-
gicznego.

Art. 34. Zabrania si´: 

1) niszczenia tarlisk, ikry oraz narybku; 

2) po∏owu organizmów morskich w obwodzie
ochronnym, niezgodnie z warunkami okreÊlonymi
w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1;

3) po∏owu organizmów morskich, które:

a) nie przekroczy∏y ustanowionych dla nich wy-
miarów ochronnych,

b) znajdujà si´ w ustanowionych dla nich okresach
ochronnych;

4) po∏owu organizmów morskich, których ogólna
kwota po∏owowa zosta∏a wyczerpana;

5) u˝ywania materia∏ów wybuchowych, Êrodków
odurzajàcych, trujàcych i zanieczyszczajàcych Êro-
dowisko morskie; 

6) wyrzucania za burt´ statku rybackiego wy∏owio-
nych organizmów morskich okreÊlonych gatun-
ków, z wyjàtkiem tych, które nie przekroczy∏y usta-
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nowionych dla nich wymiarów ochronnych, lub
z∏owionych w okresie ochronnym;

7) wprowadzania do obrotu organizmów morskich
z∏owionych na podstawie sportowego zezwolenia
po∏owowego.

Art. 35. Zabrania si´ wy∏adowywania na làd, wpro-
wadzania do obrotu, magazynowania, transportu
i prze∏adunku w morzu organizmów morskich z∏owio-
nych z naruszeniem przepisów o rybo∏ówstwie. 

Art. 36. 1. Zabrania si´ naruszania stanowiàcych
cudzà w∏asnoÊç narz´dzi po∏owowych, chyba ˝e jest
to konieczne ze wzgl´du na dzia∏anie si∏y wy˝szej, bez-
pieczeƒstwo ˝eglugi oraz na potrzeby ratownictwa lub
nadzoru nad wykonywaniem rybo∏ówstwa. 

2. Narz´dzia po∏owowe wystawione w polskich
obszarach morskich, które nie sà oznakowane, uznaje
si´ za porzucone z zamiarem wyzbycia si´ ich w∏asno-
Êci.

3. Narz´dzia po∏owowe, o których mowa w ust. 2,
sà przekazywane dyrektorowi urz´du morskiego, w∏a-
Êciwemu ze wzgl´du na miejsce znalezienia tych na-
rz´dzi.

4. Organizmy morskie znajdujàce si´ w narz´-
dziach po∏owowych, o których mowa w ust. 2, nadajà-
ce si´ do spo˝ycia, okr´gowy inspektor rybo∏ówstwa
morskiego sprzedaje z wolnej r´ki albo przekazuje nie-
odp∏atnie placówkom opiekuƒczo-wychowawczym
lub domom pomocy spo∏ecznej.

5. Ârodki finansowe uzyskane ze sprzeda˝y, o któ-
rej mowa w ust. 4, sà przekazywane na rachunek do-
chodów bud˝etu paƒstwa w∏aÊciwego urz´du mor-
skiego.

Art. 37. 1. Zabrania si´ wydawania lub wystawia-
nia narz´dzi po∏owowych w taki sposób lub w takim
miejscu, aby: 

1) powodowa∏y uszkodzenia innych narz´dzi po∏owo-
wych lub

2) utrudnia∏y po∏ów innym rybakom.

2. Narz´dzia po∏owowe mogà byç u˝ywane do
prowadzenia po∏owów przez:

1) podmiot, o którym mowa w art. 4, po uzyskaniu li-
cencji i specjalnego zezwolenia po∏owowego;

2) podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 2, po uzy-
skaniu odpowiedniego pozwolenia;

3) podmioty posiadajàce odpowiednie zezwolenia,
o których mowa w art. 28 ust. 2 i w art. 29 ust. 1.

Art. 38. 1. Dziennik po∏owowy, na wniosek armato-
ra statku rybackiego, wydaje okr´gowy inspektor ry-
bo∏ówstwa morskiego w∏aÊciwy dla portu macierzy-
stego danego statku rybackiego.

2. Za wydanie dziennika po∏owowego pobiera si´
op∏at´ stanowiàcà równowartoÊç kosztów wykonania
tego dziennika; op∏ata stanowi dochód bud˝etu paƒ-
stwa.

Art. 39. Do dziennika po∏owowego wpisuje si´:

1) dane wymagane przepisami Unii Europejskiej
ustanawiajàcymi szczegó∏owe zasady dla zapisu
informacji dotyczàcych po∏owów dokonywanych
przez paƒstwa cz∏onkowskie1);

2) liczb´ operacji po∏owowych dokonanych w danym
dniu; 

3) rozmiar albo iloÊç u˝ytych do po∏owów narz´dzi
po∏owowych; 

4) czas po∏owów;

5) iloÊç organizmów morskich danego gatunku wy-
rzuconych za burt´ statku.

Art. 40. 1. Orygina∏ strony dziennika po∏owowego
dor´cza si´ okr´gowemu inspektorowi rybo∏ówstwa
morskiego w∏aÊciwemu dla portu macierzystego stat-
ku rybackiego.

2. Orygina∏ strony dziennika po∏owowego mo˝e
byç równie˝ dor´czony okr´gowemu inspektorowi ry-
bo∏ówstwa morskiego, o którym mowa w ust. 1, za
poÊrednictwem okr´gowego inspektora rybo∏ówstwa
morskiego w∏aÊciwego dla portu zakoƒczenia rejsu.

Art. 41. Dzienniki po∏owowe przechowuje si´ na
statku rybackim w sposób zapewniajàcy ich ochron´
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Art. 42. 1. Kapitan statku rybackiego, którego sta-
tek ma d∏ugoÊç ca∏kowità mniejszà ni˝ 10 m, jest obo-
wiàzany do sporzàdzania miesi´cznych raportów po-
∏owowych.

2. Do miesi´cznego raportu po∏owowego wpisuje
si´: 

1) iloÊç i gatunek z∏owionych organizmów morskich;

2) rejon po∏owu;

3) rodzaj i liczb´ u˝ytych narz´dzi po∏owowych;

4) czas trwania po∏owów;

5) dat´ i godzin´ wy∏adunków.

3. Wpisu do miesi´cznego raportu po∏owowego
dokonuje si´ ka˝dorazowo, przed up∏ywem 24 godzin,
po powrocie z ∏owiska. 

4. Po zakoƒczeniu po∏owów w danym miesiàcu ra-
port, o którym mowa w ust. 1, dor´cza si´ okr´gowe-
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mu inspektorowi rybo∏ówstwa morskiego w∏aÊciwe-
mu dla portu macierzystego statku rybackiego, nie
póêniej ni˝ do 5. dnia nast´pnego miesiàca. 

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór miesi´cznego raportu
po∏owowego, majàc na wzgl´dzie ujednolicenie tych
dokumentów oraz usprawnienie ich kontroli.

Art. 43. 1. Deklaracj´ wy∏adunkowo-prze∏adunko-
wà kapitan statku rybackiego dor´cza okr´gowemu in-
spektorowi rybo∏ówstwa morskiego w∏aÊciwemu dla
portu macierzystego statku rybackiego. Przepisy
art. 40 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

2. W przypadku rejsów po∏owowych trwajàcych
d∏u˝ej ni˝ 15 dni kapitan statku rybackiego przekazuje
okr´gowemu inspektorowi rybo∏ówstwa morskiego,
o którym mowa w ust. 1, informacje zawarte w dekla-
racji wy∏adunkowo-prze∏adunkowej drogà radiowà
lub elektronicznà. 

Art. 44. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór dziennika po∏owowego, w tym wzór deklara-
cji wy∏adunkowo-prze∏adunkowej, która stanowi
cz´Êç strony dziennika po∏owowego,

2) gatunki organizmów morskich, których wyrzucenie
za burt´ wymaga wykazania w dzienniku po∏owo-
wym

— majàc na wzgl´dzie przepisy Unii Europejskiej
oraz ochron´ ˝ywych zasobów morza.

Art. 45. 1. W przypadku transportu produktów ry-
bo∏ówstwa przewoênik jest obowiàzany posiadaç do-
kument przewozowy wystawiony przez armatora stat-
ku rybackiego, z którego pochodzà transportowane
produkty rybo∏ówstwa. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w przypadku, gdy
transport produktów rybo∏ówstwa do miejsca pierw-
szej sprzeda˝y odbywa si´ na terenie portu lub na od-
leg∏oÊç mniejszà ni˝ 20 km od miejsca wy∏adunku tych
produktów ze statku rybackiego.

Art. 46. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór dokumentu
przewozowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1, majàc
na wzgl´dzie zapewnienie skutecznoÊci kontroli obro-
tu produktami rybo∏ówstwa.

Art. 47. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
sprawuje nadzór nad ruchem statków rybackich przy
pomocy satelitarnego systemu monitorowania oraz
zbiera, gromadzi, przetwarza i udost´pnia dane w za-
kresie wykonywania rybo∏ówstwa morskiego. 

2. Kapitan statku rybackiego, obj´tego satelitar-
nym nadzorem ruchu statków rybackich, w przypadku
awarii przekaênika satelitarnego przekazuje informa-
cje jednostce organizacyjnej podleg∏ej ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw rolnictwa drogà radiowà lub elek-
tronicznà.

Art. 48. 1. Program zbierania, gromadzenia i zarzà-
dzania danymi niezb´dnymi do realizacji Wspólnej
Polityki Rybackiej Unii Europejskiej2), zwany dalej
„programem”, jest realizowany na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej przez jednostk´ badawczo-rozwojo-
wà prowadzàcà badania naukowe w zakresie obj´tym
Wspólnà Politykà Rybackà Unii Europejskiej oraz po-
siadajàcà odpowiednie warunki techniczno-organiza-
cyjne do zbierania i zarzàdzania danymi.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, jest finanso-
wany z bud˝etu paƒstwa w ramach wieloletniego pla-
nu finansowania.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, jednostk´ badawczo-rozwo-
jowà, o której mowa w ust. 1, bioràc pod uwag´ wa-
runki techniczno-organizacyjne niezb´dne do zbiera-
nia i zarzàdzania danymi w zakresie Wspólnej Polityki
Rybackiej Unii Europejskiej.

Art. 49. 1. Armator statku rybackiego o polskiej
przynale˝noÊci jest obowiàzany do przyj´cia na po-
k∏ad swojego statku obserwatora lub obserwatorów,
wyznaczonych przez jednostk´ badawczo-rozwojowà,
o której mowa w art. 48, do przeprowadzenia czynno-
Êci niezb´dnych do realizacji programu, je˝eli ich
obecnoÊç nie spowoduje koniecznoÊci zmniejszenia
liczby za∏ogi statku. 

2. Udokumentowane przez armatora statku rybac-
kiego, o którym mowa w ust. 1, koszty pobytu obser-
watora lub obserwatorów oraz koszty przeprowadzo-
nych przez nich czynnoÊci sà pokrywane ze Êrodków
przeznaczonych na realizacj´ programu.

3. CzynnoÊci zwiàzane z realizacjà programu nie
powinny przeszkadzaç w normalnej eksploatacji stat-
ku rybackiego, a ewentualne utrudnienia powinny byç
uzgodnione z armatorem danego statku rybackiego.

4. Jednostka badawczo-rozwojowa, o której mowa
w art. 48, jest obowiàzana, co najmniej 48 godzin
przed zamierzonym terminem wys∏ania obserwatora
lub obserwatorów, zg∏osiç ten zamiar armatorowi
statku rybackiego, na którym planowane jest przepro-
wadzenie czynnoÊci zwiàzanych z realizacjà progra-
mu. 

Rozdzia∏ 3

Organy administracji rybo∏ówstwa morskiego 
i ich kompetencje

Art. 50. Organami administracji rybo∏ówstwa mor-
skiego sà: 

1) minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa;

2) okr´gowi inspektorzy rybo∏ówstwa morskiego —
jako organy administracji niezespolonej. 
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Art. 51. 1. Okr´gowi inspektorzy rybo∏ówstwa
morskiego podlegajà ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw rolnictwa. 

2. Okr´gowych inspektorów rybo∏ówstwa mor-
skiego powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do
spraw rolnictwa, po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego
miejscowo wojewody. 

3. Zast´pców okr´gowych inspektorów rybo∏ów-
stwa morskiego powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊci-
wy do spraw rolnictwa, na wniosek okr´gowych in-
spektorów rybo∏ówstwa morskiego. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw administra-
cji publicznej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, siedzi-
by i terytorialny zakres dzia∏ania okr´gowych inspek-
torów rybo∏ówstwa morskiego, majàc na wzgl´dzie
zwi´kszenie efektywnoÊci dzia∏ania tych organów.

Art. 52. 1. Okr´gowi inspektorzy rybo∏ówstwa
morskiego wykonujà swoje zadania przy pomocy
okr´gowych inspektoratów rybo∏ówstwa morskiego. 

2. Okr´gowe inspektoraty rybo∏ówstwa morskiego
tworzy i znosi, w drodze rozporzàdzenia, minister w∏a-
Êciwy do spraw rolnictwa, majàc na wzgl´dzie siedzi-
by i terytorialny zakres dzia∏ania okr´gowych inspek-
torów rybo∏ówstwa morskiego oraz zwi´kszenie efek-
tywnoÊci dzia∏ania organów administracji rybo∏ów-
stwa morskiego.

3. Organizacj´ okr´gowego inspektoratu rybo∏ów-
stwa morskiego okreÊla statut nadany, w drodze za-
rzàdzenia, przez ministra w∏aÊciwego do spraw rolnic-
twa. 

Art. 53. W sprawach nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci
organów administracji rybo∏ówstwa morskiego, roz-
strzyganych w trybie post´powania administracyjne-
go, decyzje w pierwszej instancji wydaje okr´gowy in-
spektor rybo∏ówstwa morskiego, chyba ˝e na podsta-
wie przepisu szczególnego organem w∏aÊciwym
w pierwszej instancji jest minister w∏aÊciwy do spraw
rolnictwa. 

Art. 54. 1. Organy administracji rybo∏ówstwa mor-
skiego dzia∏ajà na terytorium i w wy∏àcznej strefie eko-
nomicznej Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Organy administracji rybo∏ówstwa morskiego
sà w∏aÊciwe tak˝e w sprawach wykonywania zadaƒ
poza polskimi obszarami morskimi okreÊlonych umo-
wami mi´dzynarodowymi.

Art. 55. W zakresie nieunormowanym w przepi-
sach ustawy, je˝eli jest to niezb´dne dla ochrony ˝y-
wych zasobów morza i zachowania porzàdku przy po-
∏owach, okr´gowi inspektorzy rybo∏ówstwa morskie-
go mogà wydawaç zarzàdzenia porzàdkowe, zawiera-
jàce zakazy lub nakazy okreÊlonego zachowania. 

Art. 56. 1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów
o rybo∏ówstwie sprawujà okr´gowi inspektorzy rybo-

∏ówstwa morskiego za poÊrednictwem inspektorów
rybo∏ówstwa morskiego, zwanych dalej „inspektora-
mi”. 

2. Inspektorzy przy wykonywaniu swoich czynno-
Êci wspó∏dzia∏ajà z organami Inspekcji JakoÊci Han-
dlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych, Inspekcji Cel-
nej, Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Paƒstwowej
Stra˝y Rybackiej, Stra˝y Granicznej oraz z terenowymi
organami administracji morskiej.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób wspó∏dzia∏ania inspektorów z organami,
o których mowa w ust. 2, w celu skoordynowania kon-
troli w zakresie przestrzegania przepisów o rybo∏ów-
stwie na terytorium i w wy∏àcznej strefie ekonomicz-
nej Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem portów morskich, transportu, zak∏a-
dów przetwórstwa i punktów handlowych, majàc na
wzgl´dzie zwi´kszenie efektywnoÊci kontroli i obni˝e-
nie jej kosztów.

Art. 57. 1. W czasie wykonywania czynnoÊci s∏u˝-
bowych inspektor jest obowiàzany:

1) posiadaç przy sobie legitymacj´ s∏u˝bowà i okazaç
jà na ˝àdanie osoby, której czynnoÊci dotyczà;

2) nosiç na widocznym miejscu oznak´ s∏u˝bowà. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór legitymacji i oznaki
s∏u˝bowej inspektorów, majàc na wzgl´dzie u∏atwie-
nie identyfikacji s∏u˝b kontrolnych. 

Art. 58. W czasie wykonywania czynnoÊci s∏u˝bo-
wych inspektor jest uprawniony do: 

1) zatrzymania statku rybackiego i wejÊcia na jego
pok∏ad;

2) kontroli dokumentów to˝samoÊci, dziennika po∏o-
wowego, dokumentu przewozowego oraz doku-
mentów uprawniajàcych do wykonywania rybo-
∏ówstwa morskiego, prowadzenia skupu lub prze-
twórstwa na morzu organizmów morskich, po∏o-
wów organizmów morskich w celach naukowo-
-badawczych, szkoleniowych albo sportowo-rekre-
acyjnych, prowadzenia zarybiania oraz chowu lub
hodowli ryb i innych organizmów morskich;

3) sprawdzania, czy rybo∏ówstwo jest wykonywane
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, w tym
z umowami mi´dzynarodowymi, których Rzeczpo-
spolita Polska jest stronà;

4) kontroli narz´dzi po∏owowych i z∏owionych organi-
zmów morskich;

5) kontroli pomieszczeƒ statków, Êrodków transportu,
magazynów, przetwórni i innych pomieszczeƒ s∏u-
˝àcych do przechowywania organizmów morskich
na làdzie;

6) ˝àdania pisemnych lub ustnych wyjaÊnieƒ;

Dziennik Ustaw Nr 62 — 3656 — Poz. 574



7) wykonywania innych czynnoÊci niezb´dnych do
przeprowadzenia kontroli, a w przypadkach uza-
sadnionego podejrzenia naruszenia przepisów
ustawy — do zatrzymania: 

a) dokumentów, o których mowa w pkt 2,

b) organizmów morskich i narz´dzi po∏owowych
oraz ich zabezpieczenia. 

Art. 59. 1. Je˝eli zachodzi uzasadnione podejrzenie
naruszenia przepisów o rybo∏ówstwie, inspektor mo˝e
zatrzymaç i skontrolowaç oraz doprowadziç do portu
polskiego statek rybacki o obcej przynale˝noÊci znaj-
dujàcy si´ w polskich obszarach morskich.

2. O zatrzymaniu i doprowadzeniu statku rybackie-
go o obcej przynale˝noÊci do portu polskiego inspek-
tor zawiadamia okr´gowego inspektora rybo∏ówstwa
morskiego, który informuje niezw∏ocznie w∏aÊciwy or-
gan paƒstwa bandery tego statku. 

Art. 60. 1. Dokonujàcy po∏owu organizmów mor-
skich w polskich obszarach morskich jest obowiàzany,
na wezwanie inspektora, zatrzymaç si´ i na jego ˝àda-
nie umo˝liwiç wykonanie czynnoÊci kontrolnych,
a w szczególnoÊci: 

1) udzieliç niezb´dnych wyjaÊnieƒ;

2) przedstawiç do wglàdu ˝àdane dokumenty;

3) umo˝liwiç obejrzenie z∏owionych organizmów
morskich i narz´dzi po∏owowych oraz sprz´tu u˝y-
wanego do badaƒ, a tak˝e pobranych w trakcie ba-
daƒ próbek i wykonanych analiz;

4) umo˝liwiç dokonanie wpisów w dzienniku po∏o-
wowym;

5) umo˝liwiç korzystanie ze Êrodków ∏àcznoÊci;

6) udzieliç wszelkiej innej pomocy niezb´dnej do pra-
wid∏owego przeprowadzenia kontroli.

2. Kapitan statku rybackiego jest obowiàzany
udzielaç inspektorowi pomocy w czasie wykonywania
przez niego czynnoÊci w zakresie nadzoru nad prze-
strzeganiem przepisów o rybo∏ówstwie.

3. CzynnoÊci kontrolne wykonuje si´ w taki spo-
sób, aby w jak najmniejszym stopniu zak∏óciç prowa-
dzenie po∏owów.

Art. 61. 1. Inspektor mo˝e dokonaç kontroli statku
rybackiego o polskiej przynale˝noÊci, po∏awiajàcego
poza polskimi obszarami morskimi, w celu stwierdze-
nia, czy na tym statku sà przestrzegane przepisy o ry-
bo∏ówstwie, a tak˝e postanowienia umów mi´dzyna-
rodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stronà. 

2. Kapitan statku rybackiego po∏awiajàcego poza
polskimi obszarami morskimi jest obowiàzany zapew-
niç inspektorowi niezb´dne zakwaterowanie i wy˝y-
wienie. 

3. Koszty zakwaterowania i wy˝ywienia inspekto-
ra, o których mowa w ust. 2, sà pokrywane z bud˝etu
w∏aÊciwego okr´gowego inspektora rybo∏ówstwa
morskiego.

Art. 62. 1. Po zakoƒczeniu czynnoÊci kontrolnych
inspektor sporzàdza protokó∏, który zawiera w szcze-
gólnoÊci: 

1) dat´ jego sporzàdzenia;

2) imi´ i nazwisko wykonujàcego czynnoÊci kontrol-
ne;

3) dane dotyczàce podmiotu kontrolowanego;

4) oznaczenie miejsca kontroli, a w przypadku kontro-
li statku rybackiego oznak´ rybackà tego statku;

5) opis czynnoÊci kontrolnych;

6) stwierdzone naruszenia przepisów o rybo∏ów-
stwie. 

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, podpisujà in-
spektor oraz podmiot kontrolowany albo inna osoba
upowa˝niona do wyst´powania w imieniu tego pod-
miotu. 

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, ma prawo
wnieÊç zastrze˝enia do treÊci protoko∏u w terminie
7 dni od dnia przed∏o˝enia mu protoko∏u do podpisu.

4. W protokole umieszcza si´ informacj´ o braku
zastrze˝eƒ albo o wniesionych zastrze˝eniach lub
o odmowie podpisania protoko∏u.

5. W razie uwzgl´dnienia zastrze˝eƒ inspektor uzu-
pe∏nia protokó∏. 

6. Odmowa podpisania protoko∏u przez podmiot
kontrolowany nie stanowi przeszkody do podpisania
protoko∏u przez inspektora.

7. Protokó∏ sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach,
z których jeden przekazuje si´ podmiotowi kontrolo-
wanemu.

Rozdzia∏ 4

Kary pieni´˝ne

Art. 63. 1. Kto wykonuje rybo∏ówstwo morskie
statkiem rybackim z naruszeniem przepisów ustawy
i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie
oraz przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Euro-
pejskiej, podlega, w przypadku: 

1) armatora statku rybackiego o d∏ugoÊci ca∏kowitej
równej albo wi´kszej ni˝ 10 m — karze pieni´˝nej
do wysokoÊci nieprzekraczajàcej pi´çdziesi´cio-
krotnego przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cz-
nego w gospodarce narodowej za rok poprzedza-
jàcy, og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du
Statystycznego;

2) kapitana statku rybackiego o d∏ugoÊci ca∏kowitej
równej albo wi´kszej ni˝ 10 m — karze pieni´˝nej
do wysokoÊci nieprzekraczajàcej dwudziestokrot-
nego przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego
w gospodarce narodowej za rok poprzedzajàcy,
og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Sta-
tystycznego;
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3) armatora lub kapitana statku rybackiego o d∏ugo-
Êci ca∏kowitej mniejszej ni˝ 10 m — karze pieni´˝-
nej do wysokoÊci nieprzekraczajàcej dziesi´cio-
krotnego przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cz-
nego w gospodarce narodowej za rok poprzedza-
jàcy, og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du
Statystycznego.

2. Kto z naruszeniem przepisów o rybo∏ówstwie: 

1) prowadzi po∏owy organizmów morskich w celach
naukowo-badawczych albo szkoleniowych,

2) prowadzi skup lub przetwórstwo na morzu organi-
zmów morskich,

3) prowadzi chów lub hodowl´ ryb i innych organi-
zmów morskich,

4) dokonuje zarybiania,

5) prowadzi obrót produktami rybo∏ówstwa

— podlega karze pieni´˝nej do wysokoÊci nieprze-
kraczajàcej dziesi´ciokrotnego przeci´tnego wyna-
grodzenia miesi´cznego w gospodarce narodowej za
rok poprzedzajàcy, og∏aszanego przez Prezesa G∏ów-
nego Urz´du Statystycznego.

3. Kto z naruszeniem przepisów o rybo∏ówstwie
prowadzi po∏owy w celach sportowo-rekreacyjnych,
podlega karze pieni´˝nej do wysokoÊci nieprzekracza-
jàcej dwukrotnego przeci´tnego wynagrodzenia mie-
si´cznego w gospodarce narodowej za rok poprzedza-
jàcy, og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du
Statystycznego. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç kar pieni´˝nych za
naruszenia, o których mowa w ust. 1—3, zró˝nicowane
w zale˝noÊci od ich rodzaju i spo∏ecznej szkodliwoÊci. 

Art. 64. 1. Kary pieni´˝ne, o których mowa
w art. 63 ust. 1—3, wymierzajà, w drodze decyzji,
okr´gowi inspektorzy rybo∏ówstwa morskiego. 

2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1, przys∏ugu-
je odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw rolnic-
twa. 

3. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje si´ rygor
natychmiastowej wykonalnoÊci. 

Art. 65. 1. Kary pieni´˝nej nie nak∏ada si´, je˝eli od
dnia pope∏nienia czynu up∏yn´∏o 5 lat. 

2. Wymierzonej kary pieni´˝nej nie pobiera si´ po
up∏ywie 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji
o na∏o˝eniu kary. 

3. Bieg przedawnienia, o którym mowa w ust. 2,
przerywa si´ przez dokonanie pierwszej czynnoÊci eg-
zekucyjnej, o której ukarany zosta∏ powiadomiony. 

4. Po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono
na nowo od dnia nast´pujàcego po dniu, w którym za-
koƒczono post´powanie egzekucyjne.

5. Kolejne wszcz´cie post´powania egzekucyjnego
nie przerywa biegu przedawnienia. 

Art. 66. 1. Od nieuiszczonych w terminie wymie-
rzonych kar pieni´˝nych pobiera si´ odsetki za zw∏ok´
w wysokoÊci i na zasadach obowiàzujàcych dla zale-
g∏oÊci podatkowych.

2. Egzekucja wymierzonych kar pieni´˝nych wraz
z odsetkami za zw∏ok´ nast´puje w trybie przepisów
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji. 

Rozdzia∏ 5

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 67. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏a-
cie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z póên. zm.3))
w za∏àczniku do ustawy w cz´Êci IV w kolumnie dru-
giej i trzeciej ust. 20—22 otrzymujà brzmienie: 
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„20. Od licencji po∏owowych wydawanych:
1) na statek rybacki o d∏ugoÊci ca∏kowitej mniejszej lub równej 10 m 570 z∏
2) na statek rybacki o d∏ugoÊci ca∏kowitej powy˝ej 10 m 1 140 z∏

21. Od sportowych zezwoleƒ po∏owowych wydawanych:
1) na okres jednego miesiàca 11 z∏
2) na okres jednego roku:

a) emerytom, rencistom oraz m∏odzie˝y szkolnej w wieku do 24 lat 25 z∏
b) od pozosta∏ych 42 z∏

3) na okres zawodów sportowych 10 z∏
22. Od pozwoleƒ albo zezwoleƒ na:

1) po∏owy organizmów morskich w celach naukowo-badawczych 
albo w celach szkoleniowych 10 z∏

2) prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich 400 z∏
3) prowadzenie zarybiania 10 z∏”

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811, Nr 87,

poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr 141, poz. 1178 i 1180
i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1154, Nr 128, poz. 1176, Nr 170, poz. 1651
i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 466 i Nr 54, poz. 535.



Art. 68. Licencje po∏owowe wydane na podstawie
przepisów dotychczasowych zachowujà wa˝noÊç
przez okres, na jaki zosta∏y wydane. 

Art. 69. Sprawy wszcz´te i niezakoƒczone decyzjà
ostatecznà przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy podlegajà rozpoznaniu w trybie przepisów do-
tychczasowych. 

Art. 70. Wpisy do rejestru statków rybackich doko-
nane na podstawie przepisów dotychczasowych
z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà si´ wpisami do
rejestru w rozumieniu niniejszej ustawy. 

Art. 71. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 3, art. 25 ust. 6, art. 28 ust. 5,

art. 35, art. 62 ust. 3 i art. 71 ust. 3 ustawy, o której mo-
wa w art. 72, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie
nowych przepisów wykonawczych wydanych odpo-
wiednio na podstawie art. 3, art. 28 ust. 7, art. 32,
art. 51 ust. 4 i art. 57 ust. 2 niniejszej ustawy. 

Art. 72. Traci moc ustawa z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o rybo∏ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441
oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514). 

Art. 73. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 5 marca 2004 r.

o zmianie ustawy o izbach morskich

Art. 1. W ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach
morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320, z póên. zm.1)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wypadkami morskimi w rozumieniu niniejszej
ustawy sà zdarzenia na morzu lub wodach
z nim po∏àczonych, na których statki morskie
uprawiajà ˝eglug´, polegajàce na:
1) zatoni´ciu, zagini´ciu lub utraceniu statku

w inny sposób, 
2) opuszczeniu statku,
3) zderzeniu statków,
4) zetkni´ciu statku z dnem, podwodnà lub na-

wodnà przeszkodà,
5) uderzeniu statku w budowl´, urzàdzenie lub

instalacj´, w nast´pstwie którego statek
spowodowa∏ ich uszkodzenie lub dozna∏
uszkodzenia,

6) powstaniu po˝aru lub wybuchu na statku,
7) zanieczyszczeniu Êrodowiska w nast´pstwie

utraty lub uszkodzenia statku,
8) zagro˝eniu albo ograniczeniu bezpieczeƒ-

stwa statku lub znajdujàcych si´ na nim
osób, na skutek:

a) uszkodzenia lub niesprawnoÊci konstruk-
cji, urzàdzeƒ albo innych elementów wy-
posa˝enia statku, 

b) zmian w zakresie statecznoÊci statku,

9) zagini´ciu cz∏owieka przebywajàcego na
statku,

10) Êmierci lub uszczerbku na zdrowiu cz∏owie-
ka w zwiàzku z pracà lub pobytem na statku,
zachowaniem si´ statku, dzia∏aniem lub sta-
nem jego urzàdzeƒ albo innych jego ele-
mentów lub w∏aÊciwoÊciami ∏adunku stat-
ku.”;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2. 1. Izby morskie rozpoznajà wypadki mor-
skie:

1) statków o polskiej przynale˝noÊci,

2) statków o obcej przynale˝noÊci, je˝eli
wypadek nastàpi∏ na polskich mor-
skich wodach wewn´trznych lub pol-
skim morzu terytorialnym albo je˝eli
z wnioskiem o wszcz´cie post´powa-
nia wystàpi∏ armator lub kapitan ta-
kiego statku.

2. Sprawy wypadków morskich, w których
uczestniczy∏y jednostki p∏ywajàce Mary-
narki Wojennej, Stra˝y Granicznej lub

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1989 r. Nr 33, poz. 175 i Nr 35,
poz. 192 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268.


