
Projekt 2022-10-17

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1)

z dnia …………….. 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, 

wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. 

Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo 

i Morze”

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 2140) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 

listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu 

pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu 

i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965, 

z 2017 r. poz. 2189,  z 2018 r. poz. 2452, z 2020 r. poz. 1241 i 1707 oraz z 2022 r. poz. 704) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 2 w pkt 6 po wyrazach „art. 68” dodaje się wyrazy „ust. 1 i 2”;

2) w § 4:

a) w pkt 1 po wyrazach „art. 68” dodaje się wyrazy „ust. 1 i 2”,

b) w pkt 2 po wyrazach „art. 67” dodaje się wyrazy „oraz art. 68 ust. 3”;

3) w § 30 ust. 5, w § 35 ust. 1a i ust. 2, w § 38 ust. 2, w § 39 ust. 3 i w § 43 ust. 4 pkt 2 

wyrazy „wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego” zastępuje się 

wyrazami „pocztowego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego lub w placówce 

podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej”;

4) w § 39 w ust. 4:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „kosztów kwalifikowalnych operacji” 

skreśla się wyrazy „oraz złożenie wniosku o płatność końcową,”,

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 
ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950). 
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b) w części wspólnej wyrazy „15 lipca 2023 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 

2023 r., a złożenie wniosku o płatność końcową – w terminie określonym w umowie 

o dofinansowanie.”;

5) po § 43g dodaje się § 43h–43m w brzmieniu:

,,§ 43h. Pomoc finansową, o której mowa w § 1, przyznaje się na realizację operacji 

w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty poniesione przez podmioty w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi 

prowadzoną przez Rosję wojną napastniczą przeciwko Ukrainie i jej wpływem na łańcuch 

dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury, o której mowa w art. 68 ust. 3 

rozporządzenia nr 508/2014, zwanej dalej „operacją w zakresie wsparcia za dodatkowe 

koszty”:

1) armatorom statków rybackich, z których wykonywane jest rybołówstwo 

komercyjne, na jeden statek, w następujących przedziałach długości:

a) poniżej 5 m – w wysokości 9 tysięcy złotych,

b) od 5 do 7,99 m – w wysokości 12 tysięcy złotych,

c) od 8 m do 11,99 m – w wysokości 28 tysięcy złotych,

d) od 12 m do 40,60 m – w wysokości 96 tysięcy złotych;

2) zakładom przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury, zgodnie z 

następującym wzorem:

R = O x N

gdzie:

R – oznacza pomoc za dodatkowe koszty,

O – oznacza roczny przychód netto zakładu przetwórstwa produktów 

rybnych z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub 

akwakultury uzyskany z wykonywania działalności 

gospodarczej związanej z działalnością PKD 10.20.Z. 

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i 

mięczaków, gdzie roczny przychód netto ustala się na 

podstawie dokumentów potwierdzających wypełnienie 

obowiązku statystycznego określonego w przepisach o 

statystyce publicznej w zakresie formularzy statystycznych 

RRW-20 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych 

zakładu przetwórstwa rybnego za rok 2020, a w przypadku  
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zakładów przetwórstwa produktów rybnych, które nie 

złożyły formularza statystycznego RRW-20 – sprawozdanie 

o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego, 

roczny przychód netto za rok 2020 ustala się na podstawie 

dokumentów księgowych,

N – oznacza współczynnik wsparcia wynoszący 2,2123%, jednakże 

w przypadku przedsiębiorstw innych niż mikro-, małe lub 

średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia 

2003/361/WE, kwota wsparcia nie może przekroczyć 1322,6 

tysięcy zł;

3) podmiotom wykonującym działalność gospodarczą oznaczoną kodem Polskiej 

Klasyfikacji Działalności PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych 

organizmów wodnych w wodach śródlądowych zgodnie z następującym  wzorem:

R = P x N

gdzie: 

R – oznacza pomoc za dodatkowe koszty,   

P – oznacza przychody ze sprzedaży ryb i ikry w roku referencyjnym, 

ustalone jako wartość rocznych przychodów ze sprzedaży 

netto, stanowiącą sumę wartości netto produkcji sprzedanej 

ryb, skorupiaków, mięczaków oraz ikry, wyprodukowanych 

w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do 

chowu lub hodowli, uzyskaną z tytułu wykonywania 

działalności Chów i hodowla ryb oraz pozostałych 

organizmów wodnych w wodach śródlądowych, obliczoną na 

podstawie dokumentów księgowych, innych dokumentów o 

równoważnej wartości dowodowej albo sprawozdania 

statystycznego RRW-22 za rok sprawozdawczy 2020,  a w 

przypadku, gdy wnioskodawca nie prowadził działalności w 

całym 2020 roku wartości netto produkcji sprzedanej oblicza 

się jako średnią wartość z okresu 2018–2020,

N  – oznacza współczynnik wsparcia wynoszący 9,0544596%;
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4) podmiotom wykonującym działalność gospodarczą oznaczoną kodem Polskiej 

Klasyfikacji Działalności PKD 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych, 

zgodnie z następującym wzorem:

R = P x S

gdzie: 

R – oznacza pomoc za dodatkowe koszty 

P – oznacza całkowitą powierzchnię użytkowanych obwodów 

rybackich wyrażoną w ha,

S – oznacza stawkę jednostkową pomocy przypadającej na 1 ha 

użytkowanych obwodów rybackich, odpowiadającą 

szacowanemu wzrostowi kosztów, wyliczoną jako 

6,0864 zł/ha.

§ 43i.1. Prezes Agencji, nie później niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia terminu 

składania wniosków o dofinansowanie, podaje do publicznej wiadomości, na stronie 

internetowej administrowanej przez Agencję oraz w siedzibie Agencji i jej oddziałach 

regionalnych, ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na realizację operacji w 

zakresie wsparcia za dodatkowe koszty.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest podawane do publicznej wiadomości 

również na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa.

3. Prezes Agencji w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o 

dofinansowanie;

2) typ operacji, których dotyczy nabór wniosków o dofinansowanie;

3) limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w 

ramach danego naboru.

4. Termin składania wniosków o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, 

wynosi 7 dni.

5. Prezes Agencji udostępnia wzór wniosku o dofinasowanie nie później niż 5 dni 

przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

6. Do wniosku o dofinasowanie dołącza się następujące dokumenty, w postaci 

papierowej, potwierdzające dane zawarte we wniosku o dofinansowanie:

1) w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w § 43h pkt 1:
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a) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone,

b) oświadczenie współarmatorów statku rybackiego wskazanych we wniosku o 

dofinansowanie o wyrażeniu zgody na realizację operacji objętej tym wnioskiem;

2) w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w § 43h pkt 2:

a) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone,

b) kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki 

do złożenia wniosku w imieniu wspólników – w przypadku gdy operacja będzie 

realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki 

cywilnej i wspólnik składa wniosek w imieniu wspólników,

c) potwierdzone przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy 

oświadczenie wnioskodawcy o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży 

produktów rybołówstwa lub akwakultury uzyskanym z wykonywania 

działalności gospodarczej związanej z działalnością PKD 10.20.Z. Przetwarzanie 

i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, ustalonym na podstawie 

dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązku statystycznego 

określonego w przepisach o statystyce publicznej w zakresie formularzy 

statystycznych RRW-20 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu 

przetwórstwa rybnego za rok 2020 – w przypadku gdy wymaga tego specyfika 

operacji, albo 

d) oświadczenie wnioskodawcy o rocznym przychodzie netto, o którym mowa w § 

43h pkt 2, ustalonym na podstawie dokumentów księgowych za rok 2020; 

3) w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w § 43h pkt 3 lub 4:

a) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone,

b) kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki 

do złożenia wniosku w imieniu wspólników – w przypadku gdy operacja będzie 

realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki 

cywilnej i wspólnik składa wniosek w imieniu wspólników,

c) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzone przez Instytut Rybactwa 

Śródlądowego w Olsztynie o wartości rocznych przychodów ze sprzedaży netto 

stanowiącej sumę wartości netto produkcji sprzedanych ryb, skorupiaków, 

mięczaków, materiału zarybieniowego i obsadowego oraz ikry przeznaczonej do 

konsumpcji, wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach 

służących do chowu lub hodowli, uzyskaną z tytułu wykonywania działalności 
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Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach 

śródlądowych, oznaczonej na podstawie sprawozdania statystycznego RRW˗22 

za rok sprawozdawczy 2020 – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji 

lub

d) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzone przez Instytut Rybactwa 

Śródlądowego w Olsztynie o wartości średnich rocznych przychodów ze 

sprzedaży netto stanowiącej sumę wartości netto produkcji sprzedanych ryb, 

skorupiaków, mięczaków, materiału zarybieniowego i obsadowego oraz ikry 

przeznaczonej do konsumpcji, wyprodukowanych w stawach rybnych i innych 

urządzeniach służących do chowu lub hodowli, uzyskaną z tytułu wykonywania 

działalności Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w 

wodach śródlądowych, oznaczonej na podstawie sprawozdania statystycznego 

RRW˗22 za lata sprawozdawcze 2018–2020 – w przypadku gdy wymaga tego 

specyfika operacji, lub

e) oświadczenie o całkowitej powierzchni użytkowanych obwodów rybackich 

potwierdzone przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w zakresie 

zgodności oświadczenia ze złożonym formularzem RRW-23  za rok 

sprawozdawczy 2020,

f) oświadczenie wnioskodawcy o rocznym przychodzie ze sprzedaży netto, o 

którym mowa w lit. d, e lub f, ustalonym na podstawie dokumentów księgowych 

lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, składane wraz z 

dokumentami poświadczającymi wysokość osiągniętego przychodu – w 

przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

§ 43j. 1. Wniosek o dofinansowanie pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli:

1) nie zawiera elementów, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy lub 

wymienionych w § 30 ust. 1 pkt 5, lub

2) nie jest zgodny z typem operacji, o którym mowa w § 43i ust. 3 pkt 2, lub

3) został złożony w terminie innym niż określony w ogłoszeniu, o którym mowa w § 

43i ust. 1;

4) został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 43i ust. 1, 

ale wpłynął do Agencji po upływie 14 dni od dnia zakończenia terminu składania 

wniosków o dofinansowanie.
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Agencja informuje wnioskodawcę w 

formie pisemnej, w postaci papierowej, o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia wraz 

z uzasadnieniem.

§ 43k. Na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie Agencja 

sporządza listę wniosków o dofinansowanie do oceny w odniesieniu do operacji w 

zakresie wsparcia za dodatkowe koszty na podstawie kolejności złożenia wniosku o 

dofinansowanie.

§ 43l. Agencja dokonuje wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w 

zakresie wsparcia za dodatkowe koszty na podstawie umowy o dofinansowanie.

§ 43m. Do szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu 

pomocy finansowej na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty:

1) stosuje się przepisy § 29, § 30 ust. 1 pkt 1–3, 5–8 i 10 oraz ust. 4–8, § 34 ust. 2–5, 7 

i 8 oraz § 37 ust. 1 pkt 1 lit. e–h;

2) przepisy § 32 ust. 2 pkt 1, § 33, § 34 ust. 1 i 6, § 35, § 36 i § 37 ust. 1 pkt 3 stosuje 

się odpowiednio;

3) przepisów § 28, § 31, § 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz § 41 nie stosuje się;

4) stosuje się przepisy § 42, z tym że do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego 

wnioskodawcy, trybu jego rozpatrywania oraz zawierania umowy o dofinansowanie 

przepisy § 30 ust. 1 pkt 1–3, 5–8 i 10 oraz ust. 4–8, § 32 ust. 2 pkt 1, § 33, § 34, § 

35, § 43j oraz § 43k stosuje się odpowiednio;

5) stosuje się przepisy § 43, z tym że do wniosku następcy prawnego beneficjenta i 

trybu jego rozpatrywania nie stosuje się przepisów § 30 ust. 1 pkt 1–3, 5–8 i 10 oraz 

ust. 4–8, § 32 ust. 2 pkt 1, § 33, § 34, § 35, § 43j oraz § 43k.”.

§ 2. Do przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach 

Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym 

„Rybactwo i Morze”, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi 

przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia 

zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Pomoc finansowa, o której mowa w  § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, na 

realizację operacji, o której mowa w § 43h rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszym rozporządzeniem, może być udzielana od dnia ogłoszenia przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
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Polski” komunikatu o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmiany Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA

I ROZWOJU WSI

Paweł Małaczek
zastępca dyrektora

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i 

redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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UZASADNIENIE

Rozporządzenie stanowi nowelizację rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 
5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i 
Morze” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1965, z późn. zm.).

Projektowana zmiana jest związana z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2022/1278 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia 
(UE) nr 508/2014 w odniesieniu do środków szczególnych mających na celu złagodzenie 
skutków prowadzonej przez Rosję wojny napastniczej przeciwko Ukrainie dla działalności 
połowowej oraz ograniczenie wpływu zakłóceń rynku spowodowanych tą wojną napastniczą 
na łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE. L 195 z 22.07.2022, 
str. 1). Rozporządzenie umożliwia wsparcie z Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego (EFMR) ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, 
(WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 
„rozporządzeniem nr 508/2014”, na potrzeby środków szczególnych mających na celu 
ograniczenie wpływu zakłóceń rynku spowodowanych prowadzoną przez Rosję wojną 
napastniczą przeciwko Ukrainie, która to wojna zagraża bezpieczeństwu działalności 
połowowej lub utrudnia uzyskanie rentowności operacji połowowych, a także wpływa na 
łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, 
środki te powinny obejmować rekompensatę finansową dla podmiotów w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury, w tym przetwórstwa, za ich dodatkowe koszty poniesione przez 
nie w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi prowadzoną przez Rosję wojną. 
Wydatki na działania wspierane w ramach tych środków powinny być kwalifikowalne od dnia 
24 lutego 2022 r. Rozporządzenie to umożliwiło również poprzez zmianę art. 22 ust. 2 lit. e 
rozporządzenia nr 508/2014, uproszczoną procedurę zmiany programów operacyjnych 
umożliwiającą relokację zasobów finansowych na potrzeby wsparcia w celu złagodzenia 
skutków wojny na łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 zmienionego rozporządzenia nr 508/2014 można udzielać 
rekompensat finansowych dla podmiotów w sektorze rybołówstwa i akwakultury za ich 
dodatkowe koszty poniesione przez nie w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi 
prowadzoną przez Rosję wojną napastniczą przeciwko Ukrainie i jej wpływem na łańcuch 
dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury. 

W projektowanym rozporządzeniu wprowadza się zmianę w § 39 mającą na celu 
maksymalne wydłużenie terminu składania przez beneficjentów wniosków o płatność 
końcową, co umożliwi rozliczenie operacji, dla których będzie uruchamiana przedmiotowa 
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pomoc łagodząca skutki wojny oraz dla których wystąpiły trudności z dotrzymaniem terminów 
realizacji ze względu na sytuację gospodarczą związaną z pandemią COVID-19. W efekcie tej 
zmiany wykonanie zakresu rzeczowego operacji zgodnie z umową o dofinansowanie, w tym 
poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, nastąpi nie później niż do 
dnia 31 grudnia 2023 r., a złożenie wniosku o płatność końcową w terminie określonym w 
umowie o dofinansowanie. Data 31 grudnia 2023 r. stanowi ostateczny termin 
kwalifikowalności wydatków dla beneficjentów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 

W projektowanym rozporządzeniu dodaje się § 43h-43m. Dodane przepisy stanowią 
meritum zmiany rozporządzenia i dotyczą rozwiązań prawnych umożliwiających udzielanie 
pomocy finansowej mającej na celu złagodzenie skutków wojny prowadzonej przez Rosję 
przeciwko Ukrainie. Mając na uwadze wprowadzone zmiany, dostosowano również § 4 pkt 2 
rozporządzenia, w którym uregulowane zostały formy pomocy – o operacje realizowane w 
ramach działania, o którym mowa w art. 68 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014.

Projektowany przepis § 43h stanowi, że pomoc finansowa będzie przyznawana 
armatorom statków rybackich, zakładom przetwórstwa produktów rybnych, podmiotom 
akwakultury oraz przedstawicielom branży rybołówstwa śródlądowego za dodatkowe koszty 
poniesione w związku z wojną.  Zgodnie z art. 96 rozporządzenia 508/2014, w przypadku gdy 
pomocy udziela się na podstawie dodatkowych kosztów, państwa członkowskie zapewniają, 
aby odpowiednie obliczenia były właściwe, dokładne oraz ustalone z wyprzedzeniem na 
podstawie rzetelnych, sprawiedliwych i weryfikowalnych wyliczeń. W związku z tym, w 
projektowanym § 43h określono wysokość pomocy finansowej lub sposób jej obliczania dla 
wszystkich ww. podmiotów. Stawki pomocy finansowej zaproponowane w projektowanej 
nowelizacji rozporządzenia zostały przygotowane z wykorzystaniem analizy  Morskiego 
Instytut Rybackiego w Gdyni – Państwowego Instytutu Badawczego. Analiza MIR wskazuje 
na możliwość zastosowania kosztów uproszczonych dla rekompensat za skutki wojny 
przeciwko Ukrainie. Przygotowaną analizę przeprowadzono w oparciu o ocenę ekspercką oraz 
przygotowaną dla potrzeb bieżącego opracowania, analizę desk-research i pogłębione wywiady 
indywidualne (IDI) przeprowadzone w maju-czerwcu 2022 r. Użyte w analizie dane pochodziły 
z między innymi z następujących źródeł: formularzy RRW-21, RRW-22, Zintegrowanego 
Systemu Informacji Rolniczej, rynkowych cen energii publikowanych na stronach Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych oraz wywiadów ze środowiskiem branżowym. Analiza desk-
research objęła zapoznanie się i przeanalizowanie między innymi trendów cenowych na 
rynkach komponentów paszowych, w tym uwzględnienie opracowań Instytutu Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, analiz Banku Światowego, analiz w ramach 
Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, trendów cenowych na rynkach, a także struktury i poziomu przychodów i kosztów w 
chowie i hodowli ryb w 2021 r. w oparciu o wstępne dane z formularzy statystycznych. Na 
potrzeby wyliczenia rekompensat uwzględniono jedynie nadzwyczajne koszty dodatkowe 
poniesione od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
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Projektowany § 43i określa tryb i warunki składania wniosków o dofinansowanie. Są w 
nim wskazane między innymi: termin składania wniosków, szczegóły dotyczące ogłaszania 
naboru wniosków o dofinansowanie, a także dokumenty, jakie wniosek powinien zawierać, w 
szczególności w ust. 6 określono listę załączników do wniosku o dofinasowanie.

Projektowane przepisy § 43j-43l  są przepisami technicznymi, określającymi warunki 
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, tryb sporządzenia listy wniosków do dofinasowania 
oraz wypłaty pomocy finansowej.

Zaproponowano, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 
następującym po dniu ogłoszenia. Istotnym jest by jego przepisy zaczęły obowiązywać jak 
najszybciej, ze względu na konieczność pilnego udzielenia oczekiwanej przez sektor rybacki 
pomocy finansowej. Zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją na przeszkodzie temu, 
aby projektowane rozporządzenie weszło w życie w zaproponowanym terminie. Wprowadzone 
rozwiązania będą korzystne dla wnioskodawców i beneficjentów Programu.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie 

będzie podlegał notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 
grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i 
aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 
i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu stosownie do § 
27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy 
Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348).

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie podmiotowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 
r. poz. 248), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 
Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację 
operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, 
zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu 
Pan Krzysztof Ciecióra – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pan Piotr Słowik – naczelnik wydziału w Departamencie Rybołówstwa, 
e–mail: Piotr.Slowik@minrol.gov.pl

Data sporządzenia: 06.10.2022 r.  

Źródło: Upoważnienie ustawowe  
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. 
o wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
sektora rybackiego z udziałem 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 251 i 
875)
Nr w wykazie prac legislacyjnych 
i programowych MRiRW: 433

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Rozporządzenie jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 251 i 875). Zmiana rozporządzenia jest związana z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2022/1278 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 508/2014 
w odniesieniu do środków szczególnych mających na celu złagodzenie skutków prowadzonej przez Rosję wojny 
napastniczej przeciwko Ukrainie dla działalności połowowej oraz ograniczenie wpływu zakłóceń rynku 
spowodowanych tą wojną napastniczą na łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury. Rozporządzenie 
określa tryb i warunki udzielania rekompensat finansowych dla podmiotów w sektorze rybołówstwa i akwakultury 
za ich dodatkowe koszty poniesione przez nie w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi prowadzoną przez 
Rosję wojną.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt
Cel rozporządzenia może zostać osiągnięty jedynie przez środki o charakterze legislacyjnym.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności w krajach członkowskich OECD/UE? 
Państwa członkowskie UE regulują niniejszą kwestię w drodze aktów prawa krajowego.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Osoby fizyczne i osoby 
prawne prowadzące 

mailto:Piotr.Slowik@minrol.gov.pl
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działalność w zakresie 
chowu i hodowli ryb oraz 
przetwórcy  
Beneficjenci realizujący 
inwestycje przy udziale 
wsparcia finansowego w 
ramach Priorytetu 5. 
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Zaproponowane rozwiązania będą podlegać konsultacjom z następującymi podmiotami, w tym branżowymi 
organizacjami społeczno–zawodowymi: 

1) Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów - prezes@zrm-op.org; sekretariat@zrmop.org;
2) Związek Rybaków Polskich w Ustce – zrp.ustka@vp.pl;
3) Zrzeszenie Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie -biuro@zrzeszenierybakow.pl;
4) Dalekomorska Organizacja Producentów Ryb- paop@paop.org.pl;
5) Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. - biuro@kgpr.pl;
6) Krajowa Izba Producentów Ryb w Ustce - kirustka@poczta.onet.pl;
7) Organizacja Producentów Rybnych Władysławowo Sp. z o.o. - oprw@op.pl;
8) Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp. z o.o. - dgpr@wp.eu;
9) Organizacja Rybaków Łodziowych – Producentów Rybnych Sp. z o.o. - orl-pr.kolobrzeg@o2.pl;
10) Organizacja Producentów Ryb Bałtyk - oprbaltyk@op.pl;
11) Zachodniopomorska Grupa Producentów Ryb Sp. z o. o. - biuro@zgpr.pl;
12) Pomorska Organizacja Producentów Arka - pop.arka@wp.pl;
13) Darłowska Izba Producentów Ryb Sp. z o.o. – dipryb@wp.pl;
14) Stowarzyszenie Armatorów Łodziowych – sal-1@wp.pl;
15) Stowarzyszenie Armatorów Rybołówstwa Morskiego - sarm.kol@wp.pl;
16) Stowarzyszenie Rybaków Zalewu Wiślanego, Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „Mierzeja” – 

info@srlm.pl;
17) Balticnet - baltic@balticnet.pl;
18) Stowarzyszenie Rybak w Tolkmicku – rybakztolkmicka@gmail.com;
19) Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków - wsr@onet.eu;
20) Środkowopomorska Grupa Rybacka - srodkowopomorskagr@o2.pl;
21) Zrzeszenie Rybaków Zalewu Wiślanego - zrzw@op.pl;
22) Stowarzyszenie Polskich Rybaków Przybrzeżnych - malaskala@interia.pl;
23) Stowarzyszenie Rybaków i Przedsiębiorców z Dąbia - paolopiotrowski@gmail.com;
24) Stowarzyszenie "Szczecińska Grupa Producentów Ryb" - biuro@sgpr.pl;
25) Stowarzyszenie Importerów Ryb - stowarzyszenie.importerow.ryb@gmail.com;
26) Związek Polskich Producentów Ryb - zppr@zppr.pl;
27) Związek Producentów Ryb – Organizacja Producentów; biuro@zpryb.pl
28) Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb - pspr@pspr.pl;

29) Polski Związek Wędkarski Zarząd Główny - sekretariat@zgpzw.pl;
30) Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych - biuro@sprl.pl;
31) Polskie Towarzystwo Rybackie; biuro@ptryb.pl
32) Polski Karp Sp. z o. o. – Organizacja Producentów - biuro@polskikarp.eu;
33) Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych: oprj@wp.pl  

mailto:biuro@zpryb.pl
mailto:biuro@sprl.pl
mailto:biuro@ptryb.pl
mailto:oprj@wp.pl
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34) Organizacja Producentów Ryb Sumokształtnych - sara.litka@centrumdofinansowania.pl;
35) Fundacja WWF Polska - kontakt@wwf.pl;
36) Fundacja Greenpeace Polska - info.poland@greenpeace.org;
37) Fundacja MARE - kontakt@fundacjamare.pl;
38) Klub Gaja - klubgaja@klubgaja.pl;
39) Klub Przyrodników - kp@kp.org.pl;
40) Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni - sekretariat@mir.gdynia.pl;
41) Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie - irs@infish.com.pl;
42) Akademia Morska w Szczecinie - rektor@am.szczecin.pl;
43) Uniwersytet Morski w Gdyni - rektor@umg.edu.pl;
44) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - rektor@zut.edu.pl; WNoZiR@zut.edu.pl
45) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - wnos-dziekanat@uwm.edu.pl; br@uwm.edu.pl; 

wbz@uwm.edu.pl;
46) Uniwersytet Gdański - rektor@ug.edu.pl;
47) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - rzecznik@sggw.pl;
48) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - rzecznik@upwr.edu.pl;
49) Polska Akademia Nauk - kancelaria@pan.pl;
50) Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści dlgr@darlowo.pl; 
51) Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński biuro@lgr-zalew.pl;
52) Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka biuro@mlgr.pl;
53) Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” biuro@morzeiparseta.pl; 

prezes@morzeiparseta.pl;
54) Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego biuro@rlgdpz.pl;
55) Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” lgd@liderpojezierza.pl;
56)  Stowarzyszenie ”Wir” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju  wir-lgd@wp.pl;
57) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” 

biuro@partnerstwodrawy.pl;
58) Lokalna Grupa Rybacka „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” biuro@lgr-lubelskie.pl;
59) Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” lgd.opolelubelskie@gmail.com;
60)  Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby biuro@lgrkaszuby.pl;
61)  Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” biuro@rlgd-pb.pl;
62) Słowińska Grupa Rybacka biuro@sgr.org.pl;
63) Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby dyrektor@dorzeczeleby.pl; marcin.ramczyk@dorzeczeleby.pl
64) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka -Rybacka Brać Mierzei biuro@rybackabrac.pl;
65) Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka biuro@plgr.pl;
66) Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mórènka” biuro@lgrmorenka.pl;
67) Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”- Lokalna Grupa Działania partnerstwo@nasza.barycz.pl;
68) Lokalna Grupa Działania „Zalew Zegrzyński” biuro@lgdzz.pl;
69) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ”7 Ryb” stowarzyszenie7ryb@wp.pl;
70) Nadnotecka Grupa Rybacka sekretariat@ngr.pila.pl;
71) Stowarzyszenie „Dolina Karpia” biuro@dolinakarpia.org;
72)  Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania biuro@swietokrzyskalgr.pl;
73) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” pierucka@lgrnaklo.org.pl; 

biuro@lgrnaklo.org.pl;
74) Stowarzyszenie ”Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” lgdbrodnica@wp.pl;
75) Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Dobiegniewskie biuro@pojezierzedobiegniewskie.org;
76)  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” promocja@mazurylgr.pl;

dyrektor@mazurylgr.pl  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”;
biuro@lgd.mazurskiemorze.pl;
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77) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” info@lgrzalewwislany.pl;
78) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina biuro@bielskakraina.pl;
79) Rybacka Lokalna Grupa Działania “Jurajska Ryba” lgr@przyrow.pl;
80) Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”  biuro@zikra.org.pl;
81)  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej" biuro@lgr-puszczysandomierskiej.pl;
82)  Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze" lgrroztocze@o2.pl; biuro@rlgdroztocze.org; 

rlgdroztocze@gmail.com; 
83)  Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" biuro@lgropolszczyzna.pl; 
84)  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” biuro@lgr-pojezierze.eu;

Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z 
art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 
248), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady 
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348).
Ze względu na zakres projektowanego rozporządzenia, który nie dotyczy problematyki praw i interesów organizacji 
pracodawców oraz zadań związków zawodowych, projekt nie będzie podlegał opiniowaniu przez reprezentatywne 
organizacje pracodawców i organizacje związkowe. Projektowane rozporządzenie nie dotyczy również spraw, o 
których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.).
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–

10)
Dochody ogółem 0
budżet środków europejskich 0
budżet państwa 0
JST 0
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

0

Wydatki ogółem 207 0

budżet środków europejskich 155,25 0

budżet państwa 51,75 0

JST 0
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

0

Saldo ogółem 207 0

budżet państwa 0

mailto:info@lgrzalewwislany.pl
mailto:biuro@bielskakraina.pl
mailto:lgr@przyrow.pl
mailto:biuro@zikra.org.pl
mailto:biuro@lgr-puszczysandomierskiej.pl
mailto:lgrroztocze@o2.pl
mailto:biuro@rlgdroztocze.org
mailto:rlgdroztocze@gmail.com
mailto:biuro@lgropolszczyzna.pl
mailto:biuro@lgr-pojezierze.eu
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JST 0
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

0

Źródła finansowania 
Brak konieczności zapewnienia odrębnego finansowania. Środki pochodzą z 
niewykorzystanej alokacji środków w ramach PO RYBY 2014-2020.

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń

Brak. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–

10)
duże przedsiębiorstwa 18,5 – – – – – Brak
sektor mikro–, małych i 
średnich przedsiębiorstw

188,5 – – – – – Brak

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe

– – – – – – Brak

W ujęciu 
pieniężnym
(w mln zł, 
ceny stałe z 
2022 r.)

osoby z 
niepełnosprawnościami 
oraz osoby starsze

– – – – – –

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro–, małych i 
średnich przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

Wejście w życie rozporządzenia będzie miało podobne pozytywne skutki 
w sektorze przedsiębiorstw oraz dla rodzin, gospodarstw domowych i 
indywidualnych odbiorców. 
Środki przewidziane w projekcie łagodzi skutki społeczne w postaci 
umożliwienia zbilansowania prowadzenia działalności w sektorze 
rybołówstwa, rybactwa, akwakultury i branży przetwórstwa produktów 
rybołówstwa i akwakultury oraz jednocześnie pozytywnie wpływają na 
zapewnienie bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa 
żywnościowego konsumentów.

W ujęciu 
niepieniężnym

osoby niepełnosprawne 
oraz osoby starsze

Brak. 

Nie zidentyfikowano. –Niemierzalne
Nie zidentyfikowano. –

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 

Brak
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danych i przyjętych 
do obliczeń założeń 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

 tak
 nie
 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 
 zmniejszenie liczby procedur
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów
 zwiększenie liczby procedur
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

 tak
 nie
 nie dotyczy

Komentarz: projekt rozporządzenia nie dotyczy obciążeń regulacyjnych.

9. Wpływ na rynek pracy 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary
 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 sądy powszechne, sądy 

administracyjne i sądy wojskowe

 demografia
 mienie państwowe
 inne:      

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na ww. obszary.

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przepisy projektowanego rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, co będzie 
równoznaczne z ich wdrożeniem w celu rozwiązania problemu zidentyfikowanego w pkt 1. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Brak konieczności ewaluacji projektu ze względu na techniczny charakter regulacji. 
13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
Brak.
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