
Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 14 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie warunków
i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sek-
torowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo
i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 213,

poz. 2163, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomocy finansowej na realizacj´ projektu
w zakresie rybackiej infrastruktury portowej
udziela si´ uznanym organizacjom producen-
tów rybnych oraz innym inwestorom, bez
udzia∏u inwestorów prywatnych, w wysokoÊci
100 % kosztów kwalifikowalnych projektu, nie-
przekraczajàcej jednak wysokoÊci Êrodków 
finansowych przewidzianych na udzielenie te-
go rodzaju pomocy.”;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 lutego 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rybo∏ówstwo, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r.
Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

———————
3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2005 r. Nr 99, poz. 832, z 2006 r. Nr 19, poz. 150
i Nr 221, poz. 1622 oraz z 2007 r. Nr 103, poz. 713.



2) po § 132a dodaje si´ § 132aa i 132ab w brzmie-
niu:

„§ 132aa. Pomocy finansowej za czasowe zawie-
szenie dzia∏alnoÊci po∏owowej dorsza
w 2007 r. udziela si´ armatorowi statku
rybackiego o polskiej przynale˝noÊci,
który:

1) posiada∏ przyznanà kwot´ po∏owowà
dorsza na 2007 rok;

2) nie prowadzi∏ po∏owów w okresie
dodatkowych:

a) 26 dni kalendarzowych na podob-
szarach 22—24 albo

b) 24 dni kalendarzowych na podob-
szarach 25—27

— okreÊlonych w za∏àczniku I do roz-
porzàdzenia Rady (WE) nr 2187/2005
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zachowania zasobów po∏owowych
w wodach Morza Ba∏tyckiego, cie-
Ênin Be∏t i Sund poprzez zastoso-
wanie Êrodków technicznych oraz
zmieniajàcego rozporzàdzenie (WE)
nr 1434/98 i uchylajàcego rozporzà-
dzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE
L 349 z 31.12.2005, str. 1, z póên. zm.);

3) udokumentowa∏ brak dzia∏alnoÊci po-
∏owowej statku rybackiego w dniach,
o których mowa w pkt 2;

4) przestrzega∏ zakazu po∏owów dorsza
okreÊlonego w art. 2 rozporzàdzenia
Komisji (WE) nr 804/2007 z dnia 9 lip-
ca 2007 r. ustanawiajàcego zakaz 
po∏owów dorsza w Morzu Ba∏tyckim
(podobszary 25—32, wody WE) przez
statki p∏ywajàce pod banderà Polski
(Dz. Urz. UE L 180 z 10.07.2007,
str. 3).

§ 132ab. 1. Pomocy finansowej za czasowe zawie-
szenie dzia∏alnoÊci po∏owowej dorsza
w 2007 r. w okresie, o którym mowa
w § 132aa pkt 2 lit. a, udziela si´ jedno-
razowo armatorowi statku rybackiego
o d∏ugoÊci ca∏kowitej:

1) do 15 m — w wysokoÊci 24 633 z∏,

2) powy˝ej 15 do 19,5 m — w wysoko-
Êci 28 048 z∏,

3) powy˝ej 19,5 do 25 m — w wysoko-
Êci 32 233 z∏,

4) powy˝ej 25 m — w wysokoÊci
33 440 z∏

— proporcjonalnie do liczby dni udo-
kumentowanego braku dzia∏alnoÊci
po∏owowej statku rybackiego.

2. Pomocy finansowej za czasowe zawie-
szenie dzia∏alnoÊci po∏owowej dorsza
w 2007 r. w okresie, o którym mowa
w § 132aa pkt 2 lit. b, udziela si´ jedno-
razowo armatorowi statku rybackiego
w wysokoÊci stanowiàcej 92,3 % kwot,
o których mowa w ust. 1, proporcjo-
nalnie do liczby dni udokumentowane-
go braku dzia∏alnoÊci po∏owowej stat-
ku rybackiego.

3. O pomoc, o której mowa w ust. 1 i 2,
mo˝e ubiegaç si´ tylko jeden z armato-
rów statku rybackiego.

4. WysokoÊç pomocy finansowej, o któ-
rej mowa w ust. 1 i 2, zostaje zwi´kszo-
na o kwot´ 3 565 z∏ za ka˝dà osob´ pra-
cujàcà na statku rybackim w okresie
zawieszenia dzia∏alnoÊci po∏owowej —
proporcjonalnie do liczby dni udoku-
mentowanego braku dzia∏alnoÊci po-
∏owowej statku rybackiego.

5. Zwi´kszenie pomocy finansowej,
o którym mowa w ust. 4, nie obejmuje
armatora statku rybackiego, o którym
mowa w ust. 1 i 2.”;

3) w § 140:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o p∏atnoÊç pomocy finansowej na
poniesione koszty administracyjne zwiàzane
z prowadzonà dzia∏alnoÊcià organizacji pro-
ducentów rybnych lub na realizacj´ progra-
mu na rzecz poprawy jakoÊci produktów
rybnych, o której mowa w § 125, sk∏ada si´
do dnia 1 wrzeÊnia roku nast´pujàcego po
roku, za który przys∏uguje pomoc finanso-
wa.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wyp∏aty pomocy finansowej za czasowe za-
wieszenie dzia∏alnoÊci po∏owowej, o której
mowa w § 132aa, dokonuje si´ po zawarciu
umowy o dofinansowanie projektu, w spo-
sób i na warunkach w niej okreÊlonych, przy
czym wnioski o dofinansowanie realizacji
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projektu w ramach dzia∏ania 4.5 „Czasowe
zawieszenie dzia∏alnoÊci i inne rekompensa-
ty finansowe” sk∏ada si´ do dnia 15 kwietnia
2008 r.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke


