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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 18 marca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania
pomocy ﬁnansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 — Środki na rzecz dostosowania
ﬂoty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia
2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu
Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 — Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”
(Dz. U. Nr 101, poz. 840 i Nr 129, poz. 1064) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9:

a) w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przysługuje armatorom statków rybackich, które
według danych z rejestru statków rybackich
nie podlegały zmianom w zakresie ich długości całkowitej od dnia 31 października
2009 r., powodującej ich przeniesienie do innego przedziału długości całkowitej określonego w § 10 ust. 1, lub które zostały wpisane
do rejestru statków rybackich nie później niż
w dniu 31 października 2009 r.

rcl

„3) zaprzestał działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego w okresie do
120 dni w roku, za który ubiega się o przyznanie pomocy, przy czym poszczególne
okresy zaprzestania działalności połowowej
nie mogą być krótsze niż:

2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz
ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93,
(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”, w roku, za który
ubiega się o przyznanie pomocy.”,

w.

a) 2 dni — w przypadku statków rybackich
używających narzędzi połowowych, o których mowa w § 6 pkt 1 lub 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów
morskich oraz szczegółowych warunków
wykonywania rybołówstwa morskiego
(Dz. U. Nr 43, poz. 260, z późn. zm.2)),

ww

b) 3 dni — w przypadku statków rybackich
używających narzędzi połowowych, o których mowa w § 6 pkt 3—5 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
4 marca 2008 r. w sprawie wymiarów
i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego;

4) nie dopuścił się poważnego naruszenia,
w rozumieniu przepisów rozporządzenia
Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2008 r. Nr 66, poz. 407, Nr 88, poz. 538, Nr 103,
poz. 663 i Nr 225, poz. 1498 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 549.

4. Armatorzy statków rybackich, które według
danych z rejestru statków rybackich podlegały zmianom w zakresie ich długości całkowitej po dniu 31 października 2009 r., powodującej ich przeniesienie do innego przedziału długości całkowitej określonego w § 10
ust. 1, mogą ubiegać się o pomoc finansową
wyłącznie w wysokości określonej dla statku
rybackiego o długości całkowitej równej długości całkowitej tego statku przed dokonaniem takiej zmiany.”;

2) w § 10:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje
się za liczbę dni tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, podaną we wniosku o dofinansowanie, jednak nie więcej niż
za 120 dni w roku zaprzestania działalności
połowowej na dany statek rybacki.”,
b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) będącą armatorem albo współarmatorem
lub właścicielem albo współwłaścicielem
statku rybackiego, która pracowała na tym
statku w okresie zaprzestania działalności
połowowej, o którym mowa w § 9 ust. 1
pkt 3, nie więcej jednak niż za maksymalną
liczbę osób, jaka może pracować na tym
statku zgodnie z jego kartą bezpieczeństwa,
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3) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3) pracowała w zawodzie rybaka na statkach
rybackich co najmniej przez 10 lat, przy
czym co najmniej 12 miesięcy w okresie
24 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.”,
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i udokumentuje ten fakt wyciągiem pływania potwierdzonym przez urząd morski właściwy ze względu na port macierzysty tego
statku rybackiego oraz dokumentem potwierdzającym opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne — proporcjonalnie do
liczby dni udokumentowanego zaprzestania
działalności połowowej przy użyciu tego
statku rybackiego w danym roku.”;

Poz. 249

„3. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 2,
zwiększa się o kwotę 137 zł za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu
danego statku rybackiego, nie więcej jednak
niż za 90 dni, za każdą osobę:
1) zatrudnioną na tym statku rybackim w okresie, za który jego armator ubiega się o przyznanie pomocy,

2) będącą armatorem albo współarmatorem
lub właścicielem albo współwłaścicielem tego statku rybackiego, pracującym na tym
statku w okresie, za który jego armator ubiega się o przyznanie pomocy, jeżeli udokumentuje ten fakt wyciągiem pływania potwierdzonym przez urząd morski właściwy
ze względu na port macierzysty tego statku
oraz dokumentem potwierdzającym opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne

„3. Pomocy, o której mowa w ust. 1, nie przyznaje się w przypadku przyznania pomocy,
o której mowa w § 23.”;

7) w § 23 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu
danego statku rybackiego oraz znajduje się na
liście zawierającej imiona i nazwiska członków
załogi tego statku sporządzonej przez właściciela albo armatora tego statku;

2) był zatrudniony co najmniej przez 12 miesięcy
na statku rybackim, o którym mowa w pkt 1,
lub był armatorem albo współarmatorem lub
właścicielem albo współwłaścicielem pracującym na tym statku w okresie ostatnich 24 miesięcy przed dniem, w którym decyzja o przyznaniu pomocy z tytułu trwałego zaprzestania
działalności połowowej przy użyciu tego statku
rybackiego stała się ostateczna, jednak nie
później niż w dniu wykreślenia tego statku rybackiego z rejestru statków rybackich.”;

rcl

— nie więcej jednak niż za maksymalną liczbę
osób, jaka może pracować na tym statku rybackim zgodnie z jego kartą bezpieczeństwa,
proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego przez armatora zaprzestania działalności
połowowej przy użyciu tego statku rybackiego, w których ta osoba pracowała, oraz wymiaru czasu pracy tej osoby.”;

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

4) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

w.

„3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się
w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowalnych, nie więcej jednak niż równowartość
w złotych kwoty 50 000 euro.”;
5) § 18 otrzymuje brzmienie:

ww

„§ 18. Pomoc w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest przyznawana w wysokości do
100 % kosztów kwalifikowalnych, osobie (rybakowi), która zobowiąże się do zrealizowania operacji szkolenia związanego z jej rozwojem zawodowym w zawodzie rybaka.”;

6) w § 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pomoc w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących wcześniejszych emerytur jest przyznawana, w formie rekompensaty, osobie,
która:
1) trwale zaprzestała wykonywania zawodu
rybaka;
2) ukończyła co najmniej 55 rok życia;

8) w § 45:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony
w terminie, o którym mowa w ust. 4, Agencja nie wypłaca pomocy.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym
mowa w ust. 6, nie usunął braków lub nie
złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie,
Agencja ponownie wzywa beneficjenta do
usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.”,

c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Jeżeli beneficjent mimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 7, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja:
1) rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i udokumentowany, albo
2) nie wypłaca pomocy, jeżeli wniosek
o płatność nie może zostać rozpatrzony
w zakresie poniesionych kosztów lub
warunków rekompensaty.”,
d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Do rozpatrywania wniosku o płatność przepisy § 37 ust. 4 stosuje się odpowiednio.”;
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nicznej lub ustania działania satelitarnego urządzenia lokacyjnego
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9) w § 48 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) został ukarany za poważne naruszenie w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 1005/2008,
gdy dopuścił się tego naruszenia w roku, za
który przyznano mu pomoc — w przypadku
pomocy, o której mowa w § 9, lub”;
10) § 50 otrzymuje brzmienie:

„§ 50. Wysokość stawek pomocy wyrażoną
w euro przelicza się na złote zgodnie z obrachunkowym kursem wymiany, publikowanym przez Komisję Europejską w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, w pierwszym
roboczym dniu przypadającym:
1) po dniu 31 grudnia, w przypadku decyzji
o przyznaniu pomocy wydanych albo
umów o dofinansowanie zawartych
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia
30 czerwca;
2) po dniu 30 czerwca, w przypadku decyzji
o przyznaniu pomocy wydanych albo
umów o dofinansowanie zawartych
w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.”;
11) w załączniku do rozporządzenia w części I. Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie:
a) w ust. 2:

b) w ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski
albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją
operacji — w przypadku gdy wymaga tego
specyfika operacji;”,

c) w ust. 5:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokumenty potwierdzające pracę na statku rybackim;”,

— dodaje się pkt 10—12 w brzmieniu:

„10) listę zawierającą imiona i nazwiska
członków załogi — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

11) dokument poświadczający opłacanie
składek na ubezpieczenia społeczne
przez armatora albo współarmatora lub
właściciela albo współwłaściciela statku
rybackiego — w przypadku gdy wymaga
tego specyfika operacji;
12) dokumenty potwierdzające planowane
koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane
z realizacją operacji — w przypadku gdy
wymaga tego specyfika operacji.”;

rcl

— pkt 8 otrzymuje brzmienie:

— w przypadku statków rybackich objętych satelitarnym nadzorem ruchu statków rybackich;”,

„8) zaświadczenie wydane przez okręgowego
inspektora rybołówstwa morskiego, właściwego dla portu macierzystego statku
rybackiego, o złożeniu oryginału specjalnego zezwolenia połowowego oraz o nieprowadzeniu działalności połowowej,
lub”,
— skreśla się pkt 9 i 10,

w.

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) oświadczenie ubiegającego się o dofinansowanie o niewychodzeniu statku
rybackiego w morze, potwierdzone
przez:

ww

a) Centrum Monitorowania Rybołówstwa lub okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego ze
względu na port macierzysty statku
rybackiego lub

b) kapitana albo bosmana portu, jeżeli
transmisja danych była niemożliwa
albo przerwana wskutek awarii tech-

12) w załączniku do rozporządzenia w części II. Załączniki, które dołącza się do wniosku o płatność,
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) lista zawierająca imiona i nazwiska członków
załogi statku rybackiego na dzień, w którym
decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna, jednak nie później niż na dzień wykreślenia statku rybackiego z rejestru statków rybackich;”.

§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych do
dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
7 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

ww

w.

rcl
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