
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 23 września 2015 r. 

Poz. 1455 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI
1)

 

z dnia 26 sierpnia 2015 r. 

w sprawie wysokości kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 

Na podstawie art. 126 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wysokość kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa w przypadku po-

pełnienia poważnego naruszenia co najmniej dwukrotnie i nie więcej niż czterokrotnie w okresie 5 kolejnych lat wynosi: 

1) ośmiokrotność wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia za: 

a) niedokonanie powiadomienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 

20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów 

wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) 

nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, 

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

(EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1), zwane-

go dalej „rozporządzeniem nr 1224/2009”, 

b) niedokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 

18 września 2007 r. ustanawiającego wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz poło-

wów tych zasobów, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) 

nr 779/97 (Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 

nr 1098/2007”; 

2) dziewięciokrotność wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia za: 

a) niewpisanie danych do dziennika połowowego lub deklaracji przeładunkowej, lub deklaracji wyładunkowej, 

b) wpisanie nieprawdziwych danych do dziennika połowowego lub deklaracji przeładunkowej, lub deklaracji wyła-

dunkowej, 

c) wykonywanie rybołówstwa komercyjnego przy użyciu narzędzi połowowych, których używanie jest w danym 

okresie lub na określonym obszarze zabronione, 

d) przekroczenie kwot połowowych określonych gatunków organizmów morskich wpisanych w specjalnym zezwo-

leniu połowowym, 

e) prowadzenie połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego gatunków organizmów morskich, 

które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych, wprowadzenie ich na pokład statku ry-

backiego lub dokonywanie przeładunku lub wyładunku takich organizmów morskich, z wyłączeniem organiz- 

mów morskich gatunków objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu  

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzą-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Roz-

woju Wsi (Dz. U. poz. 1261). 
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Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, 

zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. UE L 354 

z 28.12.2013, str. 22, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1380/2013”, 

f) prowadzenie połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego gatunków organizmów morskich, 

które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych, 

g) naruszenie, o którym mowa w art. 124 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, 

zwanej dalej „ustawą”, polegające na niewprowadzeniu na pokład statku rybackiego lub na wyrzuceniu za burtę 

statku rybackiego określonych gatunków organizmów morskich wbrew obowiązkowi wprowadzenia 

i zatrzymania ich na pokładzie statku rybackiego określonemu w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1380/2013; 

3) dziesięciokrotność wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia za: 

a) nieprzekazywanie podczas wykonywania rybołówstwa komercyjnego informacji, o których mowa w art. 19 

ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiającego 

szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy 

system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 112 

z 30.04.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 404/2011”, za pomocą urządzenia umoż-

liwiającego satelitarne monitorowanie lokalizacji statku rybackiego albo w sposób określony w art. 25 ust. 1 tego 

rozporządzenia, 

b) nieprzekazanie dziennika połowowego lub deklaracji przeładunkowej, lub deklaracji wyładunkowej okręgowe-

mu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu ze względu na port macierzysty statku rybackiego – 

w przypadku zakończenia rejsu w porcie macierzystym tego statku albo właściwemu ze względu na port zakoń-

czenia rejsu statku rybackiego – w przypadku zakończenia rejsu w porcie niebędącym portem macierzystym tego 

statku, albo nieprzekazanie danych z dziennika połowowego lub deklaracji przeładunkowej, lub deklaracji wyła-

dunkowej do Centrum Monitorowania Rybołówstwa – w przypadku prowadzenia dziennika połowowego lub 

deklaracji przeładunkowej, lub deklaracji wyładunkowej w postaci elektronicznej, 

c) nieprzekazanie okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego, którego terytorialny zakres działania obej-

muje obszar wykonywania rybołówstwa statkami rybackimi o polskiej przynależności poza granicami polskich 

obszarów morskich, dokumentu sprzedaży – w przypadku, o którym mowa w art. 90 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

nr 1224/2009, 

d) prowadzenie ukierunkowanych połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego gatunku organiz- 

mów morskich, dla którego obowiązuje zakaz takich połowów, 

e) prowadzenie połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego gatunku organizmów morskich, któ-

rego ogólna kwota połowowa została wyczerpana lub dla którego obowiązuje zakaz połowów; 

4) jedenastokrotność wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia za: 

a) naruszenie, o którym mowa w art. 123 ustawy, 

b) naruszenie, o którym mowa w art. 124 pkt 1 lit. a ustawy, 

c) naruszenie, o którym mowa w art. 124 pkt 1 lit. b ustawy, 

d) wykonywanie rybołówstwa komercyjnego przy użyciu statku nieposiadającego przynależności państwowej, 

e) wykonywanie rybołówstwa komercyjnego przy użyciu statku rybackiego, którego moc głównego silnika prze-

kracza moc wpisaną w licencji połowowej wydanej na ten statek rybacki, 

f) wykonywanie rybołówstwa komercyjnego bez urządzenia umożliwiającego satelitarne monitorowanie lokalizacji 

statku rybackiego wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 1224/2009, 

g) utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności kontrolnych lub inspekcji podczas 

wykonywania ich obowiązków lub zadań wynikających z przepisów o rybołówstwie morskim, 

h) utrudnianie pracy obserwatorom kontroli, o których mowa w art. 73 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, podczas 

wykonywania ich obowiązków lub zadań, 

i) naruszenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. j rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 

2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym 

połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93,  
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(WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 

(Dz. Urz. UE L 286 z 29.10.2008, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1005/2008”, 

j) dokonanie wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku po-

łowów nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych lub obrót takimi produktami, 

k) naruszenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. g albo w art. 42 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1005/2008, 

l) niedokonanie powiadomienia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008. 

2. Wysokość kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa w przypadku popeł-

nienia poważnego naruszenia co najmniej pięciokrotnie w okresie 5 kolejnych lat wynosi: 

1) dwunastokrotność wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia za: 

a) niedokonanie powiadomienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, 

b) niedokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 rozporządzenia nr 1098/2007; 

2) trzynastokrotność wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia za: 

a) niewpisanie danych do dziennika połowowego lub deklaracji przeładunkowej, lub deklaracji wyładunkowej, 

b) wpisanie nieprawdziwych danych do dziennika połowowego lub deklaracji przeładunkowej, lub deklaracji wyła-

dunkowej, 

c) wykonywanie rybołówstwa komercyjnego przy użyciu narzędzi połowowych, których używanie jest w danym 

okresie lub na określonym obszarze zabronione, 

d) przekroczenie kwot połowowych określonych gatunków organizmów morskich wpisanych w specjalnym zezwo-

leniu połowowym, 

e) prowadzenie połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego gatunków organizmów morskich, 

które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych, wprowadzenie ich na pokład statku ry-

backiego lub dokonywanie przeładunku lub wyładunku takich organizmów morskich, z wyłączeniem organiz- 

mów morskich gatunków objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1380/2013, 

f) prowadzenie połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego gatunków organizmów morskich, 

które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych, 

g) naruszenie, o którym mowa w art. 124 pkt 3 lit. a ustawy, polegające na niewprowadzeniu na pokład statku ry-

backiego lub na wyrzuceniu za burtę statku rybackiego określonych gatunków organizmów morskich wbrew obo- 

wiązkowi wprowadzenia i zatrzymania ich na pokładzie statku rybackiego określonemu w art. 15 ust. 1 rozpo-

rządzenia nr 1380/2013; 

3) czternastokrotność wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia za: 

a) nieprzekazywanie, podczas wykonywania rybołówstwa komercyjnego, informacji, o których mowa w art. 19 

ust. 1 rozporządzenia nr 404/2011, za pomocą urządzenia umożliwiającego satelitarne monitorowanie lokalizacji 

statku rybackiego albo w sposób określony w art. 25 ust. 1 tego rozporządzenia, 

b) nieprzekazanie dziennika połowowego lub deklaracji przeładunkowej, lub deklaracji wyładunkowej okręgowe-

mu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu ze względu na port macierzysty statku rybackiego – 

w przypadku zakończenia rejsu w porcie macierzystym tego statku albo właściwemu ze względu na port zakoń-

czenia rejsu statku rybackiego – w przypadku zakończenia rejsu w porcie niebędącym portem macierzystym tego 

statku, albo nieprzekazanie danych z dziennika połowowego lub deklaracji przeładunkowej, lub deklaracji wyła-

dunkowej do Centrum Monitorowania Rybołówstwa – w przypadku prowadzenia dziennika połowowego lub 

deklaracji przeładunkowej, lub deklaracji wyładunkowej w postaci elektronicznej, 

c) nieprzekazanie okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego, którego terytorialny zakres działania obej-

muje obszar wykonywania rybołówstwa statkami rybackimi o polskiej przynależności poza granicami polskich 

obszarów morskich, dokumentu sprzedaży – w przypadku, o którym mowa w art. 90 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

nr 1224/2009, 

d) prowadzenie ukierunkowanych połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego gatunku organiz- 

mów morskich, dla którego obowiązuje zakaz takich połowów, 

e) prowadzenie połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego gatunku organizmów morskich, któ-

rego ogólna kwota połowowa została wyczerpana lub dla którego obowiązuje zakaz połowów; 
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4) piętnastokrotność wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia za: 

a) naruszenie, o którym mowa w art. 123 ustawy, 

b) naruszenie, o którym mowa w art. 124 pkt 1 lit. a ustawy, 

c) naruszenie, o którym mowa w art. 124 pkt 1 lit. b ustawy, 

d) wykonywanie rybołówstwa komercyjnego przy użyciu statku nieposiadającego przynależności państwowej, 

e) wykonywanie rybołówstwa komercyjnego przy użyciu statku rybackiego, którego moc głównego silnika prze-

kracza moc wpisaną w licencji połowowej wydanej na ten statek rybacki, 

f) wykonywanie rybołówstwa komercyjnego bez urządzenia umożliwiającego satelitarne monitorowanie lokalizacji 

statku rybackiego wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 1224/2009, 

g) utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności kontrolnych lub inspekcji podczas 

wykonywania ich obowiązków lub zadań wynikających z przepisów o rybołówstwie morskim, 

h) utrudnianie pracy obserwatorom kontroli, o których mowa w art. 73 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, podczas 

wykonywania ich obowiązków lub zadań, 

i) naruszenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. j rozporządzenia nr 1005/2008, 

j) dokonanie wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku po-

łowów nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych lub obrót takimi produktami, 

k) naruszenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. g albo w art. 42 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1005/2008, 

l) niedokonanie powiadomienia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 




