
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 21 października 2015 r. 

Poz. 1661 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI
1)

 

z dnia 18 września 2015 r. 

w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim 

Na podstawie art. 129 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w art. 120, art. 124 pkt 3 lit. a, 
art. 125, art. 127 ust. 1 i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, zwanej dalej „ustawą”. 

§ 2. Wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w art. 120 ustawy, określa załącznik do rozporządze-
nia. 

§ 3. 1. Wysokość kar pieniężnych za naruszenie, o którym mowa w art. 124 pkt 3 lit. a ustawy, polegające na nie-
wprowadzeniu na pokład statku rybackiego lub na wyrzuceniu za burtę statku rybackiego określonych gatunków organi-
zmów morskich, wbrew obowiązkowi wprowadzenia i zatrzymania ich na pokładzie statku rybackiego, określonemu 
w art. 15 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchyla-
jącego rozporządzenia 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”, w przypadku niewprowa-
dzenia na pokład lub wyrzucenia za burtę statku rybackiego: 

1) dorsza w ilości: 

a) do 200 kg wynosi 2000 zł, 

b) powyżej 200 kg do 1000 kg wynosi od 2500 zł do 6500 zł, 

c) powyżej 1000 kg do 3000 kg wynosi od 7000 zł do 15 000 zł, 

d) powyżej 3000 kg wynosi od 15 500 zł do 37 000 zł; 

2) łososia w ilości: 

a) do 5 sztuk wynosi 2000 zł, 

b) powyżej 5 sztuk do 25 sztuk wynosi od 2500 zł do 4500 zł, 

c) powyżej 25 sztuk do 50 sztuk wynosi od 5000 zł do 10 000 zł, 

d) powyżej 50 sztuk wynosi od 10 500 zł do 37 000 zł; 

3) śledzia w ilości: 

a) do 500 kg wynosi 2000 zł, 
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b) powyżej 500 kg do 3000 kg wynosi od 2500 zł do 8500 zł, 

c) powyżej 3000 kg do 7000 kg wynosi od 9000 zł do 15 000 zł, 

d) powyżej 7000 kg wynosi od 15 500 zł do 37 000 zł; 

4) szprota w ilości: 

a) do 500 kg wynosi 2000 zł, 

b) powyżej 500 kg do 3000 kg wynosi od 2500 zł do 8000 zł, 

c) powyżej 3000 kg do 7000 kg wynosi od 8500 zł do 13 000 zł, 

d) powyżej 7000 kg wynosi od 13 500 zł do 37 000 zł. 

2. Ilość dorsza, śledzia i szprota, o której mowa w ust. 1, jest ustalana w przeliczeniu na masę danego gatunku 
w relacji pełnej (żywą wagę). 

§ 4. Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, przepisów ustawy lub aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie przez armatora wykonującego rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku 
rybackiego o długości całkowitej równej albo większej niż 10 m wynosi: 

1) od 500 zł do 5000 zł – za przekroczenie, podczas wykonywania rybołówstwa komercyjnego, liczby narzędzi poło-
wowych określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym; 

2) od 500 zł do 10 000 zł – za dokonanie wyładunku dorszy w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną 
w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego wieloletni plan 
w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów 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”, poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku; 

3) za wykonywanie rybołówstwa komercyjnego przy użyciu narzędzi połowowych, które nie są wpisane w specjalnym 
zezwoleniu połowowym, w przypadku narzędzi: 

a) pułapkowych – od 500 zł do 4000 zł, 

b) usidlających, oplątujących lub zahaczających – od 800 zł do 8000 zł, 

c) ciągnionych albo niewodów – od 1200 zł do 10 000 zł; 

4) za wykonywanie rybołówstwa komercyjnego przy użyciu narzędzi połowowych, których używanie jest w danym 
okresie lub na określonym obszarze zabronione, w przypadku narzędzi: 

a) pułapkowych – od 500 zł do 4000 zł, 

b) usidlających, oplątujących lub zahaczających – od 800 zł do 8000 zł, 

c) ciągnionych albo niewodów – od 1200 zł do 10 000 zł; 

5) za niezgodne z art. 15 ust. 11 rozporządzenia nr 1380/2013 przeznaczenie niewymiarowych organizmów morskich na 
cele konsumpcyjne, w ilości: 

a) od 50 kg do 200 kg – od 500 zł do 2000 zł, 

b) powyżej 200 kg – od 2500 zł do 15 000 zł; 

6) za przekroczenie kwot połowowych określonych gatunków organizmów morskich wpisanych w specjalnym zezwo-
leniu połowowym, w przypadku: 

a) dorsza w ilości: 

– do 200 kg – od 500 zł do 2000 zł, 

– powyżej 200 kg – od 2500 zł do 40 000 zł, 

b) łososia w ilości: 

– do 5 sztuk – od 500 zł do 2000 zł, 

– powyżej 5 sztuk – od 2500 zł do 20 000 zł, 

c) śledzia w ilości: 

– do 500 kg – od 500 zł do 2000 zł, 

– powyżej 500 kg – od 2500 zł do 20 000 zł, 
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d) szprota w ilości: 

– do 500 kg – od 500 zł do 2000 zł, 

– powyżej 500 kg – od 2500 zł do 20 000 zł, 

e) gatunku innego niż wymieniony w lit. a–d – od 1000 zł do 20 000 zł; 

7) od 800 zł do 5000 zł – za niezabezpieczenie na statku rybackim narzędzi połowowych, których używanie jest niedo-
zwolone na danym obszarze lub w określonym czasie, w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie; 

8) od 800 zł do 7000 zł – za posiadanie na statku rybackim niedozwolonych narzędzi połowowych lub niedozwolonego 
sprzętu rybackiego; 

9) od 1000 zł do 30 000 zł – za 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 
umożliwiającego satelitarne monitorowanie lokalizacji statku rybackiego albo w sposób określony w art. 25 ust. 1 te-
go rozporządzenia; 

10) od 2000 zł do 5000 zł – za utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności kontrolnych 
lub inspekcji podczas wykonywania ich obowiązków lub zadań wynikających z przepisów o rybołówstwie morskim; 

11) od 2000 zł do 10 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 4 pkt 1 
i 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 934 i 1014 oraz z 2015 r. poz. 1642), oraz na obszarach na północ od granicy między wodami morski-
mi a wodami śródlądowymi wyznaczonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ustawy, stat-
kiem rybackim o długości całkowitej przekraczającej 12 m; 

12) za prowadzenie połowów gatunków organizmów morskich, które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach 
ochronnych, w przypadku: 

a) gatunków objętych ogólną kwotą połowową – od 2000 zł do 20 000 zł, 

b) gatunków innych niż wymienione w lit. a – od 500 zł do 10 000 zł; 

13) za prowadzenie połowów gatunków organizmów morskich, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymia-
rów ochronnych, w przypadku: 

a) gatunków objętych ogólną kwotą połowową – od 2000 zł do 20 000 zł, 

b) gatunków innych niż wymienione w lit. a – od 500 zł do 10 000 zł; 

14) od 2000 zł do 20 000 zł – za utrudnianie pracy obserwatorom kontroli, o których mowa w art. 73 ust. 1 rozporządze-
nia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu za-
pewnienia 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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1224/2009”, podczas wykonywania ich obo-
wiązków lub zadań; 

15) od 2000 zł do 30 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa komercyjnego przy użyciu statku rybackiego, którego zdol-
ność połowowa, wyrażona jako moc silnika głównego lub pojemność brutto, jest niezgodna ze zdolnością połowową 
wpisaną w licencji połowowej  wydanej na ten statek rybacki; 

16) od 8000 zł do 40 000 zł – za naruszenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. g albo w art. 42 ust. 1 lit. c rozporządzenia 
Rady (WE) 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, 
nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporzą-
dzenia (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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządze-
niem nr 1005/2008”; 

17) za prowadzenie ukierunkowanych połowów gatunku organizmów morskich, dla którego obowiązuje zakaz takich 
połowów, w przypadku: 

a) dorsza – od 12 000 zł do 50 000 zł, 
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b) łososia – od 12 000 zł do 50 000 zł, 

c) śledzia – od 8000 zł do 30 000 zł, 

d) szprota – od 4000 zł do 20 000 zł, 

e) gatunku innego niż wymienione w lit. a–d – od 1600 zł do 20 000 zł; 

18) za prowadzenie ukierunkowanych połowów gatunku organizmów morskich, który nie został wpisany w specjalnym 
zezwoleniu połowowym, w przypadku: 

a) dorsza – od 12 000 zł do 50 000 zł, 

b) łososia – od 12 000 zł do 50 000 zł, 

c) śledzia – od 8000 zł do 30 000 zł, 

d) szprota – od 6000 zł do 25 000 zł, 

e) gatunku innego niż wymienione w lit. a–d – od 2000 zł do 20 000 zł; 

19) za prowadzenie połowów gatunku organizmów morskich, którego ogólna kwota połowowa została wyczerpana lub 
dla którego obowiązuje zakaz połowów, w przypadku: 

a) dorsza – od 12 000 zł do 50 000 zł, 

b) łososia – od 12 000 zł do 50 000 zł, 

c) śledzia – od 8000 zł do 30 000 zł, 

d) szprota – od 6000 zł do 25 000 zł, 

e) gatunku innego niż wymienione w lit. a–d – od 2000 zł do 20 000 zł; 

20) od 22 500 zł do 50 000 zł – za 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; 

21) 5000 zł – za nieprzechowywanie na statku rybackim, podczas wykonywania rybołówstwa komercyjnego, dziennika 
połowowego w postaci papierowej albo elektronicznej; 

22) 5000 zł – za nieprzyjęcie na pokład statku rybackiego obserwatora, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 74 
ust. 1 ustawy; 

23) 20 000 zł – za wymontowanie elektronicznego dziennika połowowego bez zgody ministra właściwego do spraw 
rybołówstwa, o której mowa w art. 69 ust. 13 ustawy; 

24) 50 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa komercyjnego bez zgody ministra właściwego do spraw rybołówstwa, 
o której mowa w art. 69 ust. 9 ustawy; 

25) 50 000 zł – za uniemożliwienie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonania czynności kontrolnych lub inspekcji 
podczas wykonywania ich obowiązków lub zadań wynikających z przepisów o rybołówstwie morskim; 

26) 80 000 zł – za uniemożliwienie pracy obserwatorom kontroli, o których mowa w art. 73 ust. 1 rozporządzenia 
nr 1224/2009, podczas wykonywania ich obowiązków lub zadań. 

§ 5. Wysokość kar pieniężnych za naruszenie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, przepisów ustawy lub aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie przez kapitana wykonującego rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku 
rybackiego o długości całkowitej równej albo większej niż 10 m wynosi: 

1) od 500 zł do 1000 zł – za nieprzekazywanie w terminie, o którym mowa w: 

a) art. 14 ust. 6 albo w art. 15 ust. 1 lub 2 rozporządzenia nr 1224/2009 – dziennika połowowego albo informacji 
zawartych w tym dzienniku lub 

b) art. 21 ust. 4 albo art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009 – deklaracji przeładunkowej albo informacji zawar-
tych w tej deklaracji, lub 

c) art. 23 ust. 3 albo art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009 – deklaracji wyładunkowej albo informacji zawar-
tych w tej deklaracji; 
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2) od 500 zł do 2000 zł – za przekazanie sprawozdania, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, 

niezgodnie ze sposobem lub warunkami określonymi w tym przepisie lub bez co najmniej jednej z informacji, 
o których mowa w tym przepisie; 

3) od 500 zł do 2000 zł – za dokonanie powiadomienia, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, 
niezgodnie ze sposobem lub warunkami określonymi w tym przepisie; 

4) od 500 zł do 2000 zł – za wpisywanie nieprawdziwych danych do dziennika połowowego, deklaracji przeładunkowej 
lub deklaracji wyładunkowej; 

5) od 500 zł do 2250 zł – za nieprzechowywanie na statku rybackim dziennika połowowego w postaci papierowej albo 
elektronicznej w sposób zapewniający ochronę tego dziennika przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, co spowodo-
wało jego zniszczenie lub uszkodzenie; 

6) od 500 zł do 3000 zł – za wykonywanie rybołówstwa komercyjnego bez posiadania na statku rybackim któregokol-
wiek z dokumentów, o których mowa w art. 7 rozporządzenia nr 404/2011, do posiadania których jest obowiązany; 

7) za przekroczenie dopuszczalnego przyłowu danego gatunku organizmów morskich, w przypadku przekroczenia: 

a) do 25% dopuszczalnego przyłowu – 500 zł, 

b) powyżej 25% i nie więcej niż 50% dopuszczalnego przyłowu – od 600 zł do 1500 zł, 

c) powyżej 50% dopuszczalnego przyłowu – od 1000 zł do 3750 zł; 

8) od 500 zł do 3750 zł – za przekroczenie, podczas wykonywania rybołówstwa komercyjnego, liczby narzędzi poło-
wowych określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym; 

9) od 500 zł do 5000 zł – za brak akustycznych urządzeń odstraszających, o których mowa w art. 2 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającego środki dotyczące przypadkowych odłowów wa-
leni na łowiskach i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 150 z 30.04.2004, str. 12, z późn. 
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 7, str. 91), albo za używanie tych urządzeń w sposób nie-
zgodny z wymaganiami określonymi w załącznikach nr 1 lub 2 do tego rozporządzenia; 

10) od 500 zł do 7500 zł – za dokonanie wyładunku dorszy w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w art. 18 
ust. 1 rozporządzenia nr 1098/2007, poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku; 

11) za wykonywanie rybołówstwa komercyjnego przy użyciu narzędzi połowowych, które nie są wpisane w specjalnym 
zezwoleniu połowowym, w przypadku narzędzi: 

a) pułapkowych – od 500 zł do 3000 zł, 

b) usidlających, oplątujących lub zahaczających – od 800 zł do 6000 zł, 

c) ciągnionych albo niewodów – od 1200 zł do 7500 zł; 

12) za wykonywanie rybołówstwa komercyjnego przy użyciu narzędzi połowowych, których używanie jest w danym 
okresie lub na określonym obszarze zabronione, w przypadku narzędzi: 

a) pułapkowych – od 500 zł do 3000 zł, 

b) usidlających, oplątujących lub zahaczających – od 800 zł do 6000 zł, 

c) ciągnionych albo niewodów – od 1200 zł do 7500 zł; 

13) od 500 zł do 10 000 zł – za dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 rozporządzenia 
nr 1098/2007, niezgodnie ze sposobem lub warunkami określonymi w tych przepisach; 

14) od 500 zł do 10 000 zł – za dokonanie powiadomienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, 
bez co najmniej jednej z informacji, o których mowa w tym przepisie, lub niezgodnie ze sposobem lub warunkami 
określonymi w art. 17 tego rozporządzenia; 

15) od 500 zł do 10 000 zł – za niedokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 rozporządzenia 
nr 1098/2007; 

16) za przekroczenie kwot połowowych określonych gatunków organizmów morskich wpisanych w specjalnym zezwo-
leniu połowowym, w przypadku: 

a) dorsza w ilości: 

– do 200 kg – od 500 zł do 2000 zł, 

– powyżej 200 kg – od 2500 zł do 30 000 zł, 
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b) łososia w ilości: 

– do 5 sztuk – od 500 zł do 2000 zł, 

– powyżej 5 sztuk – od 2500 zł do 15 000 zł, 

c) śledzia w ilości: 

– do 500 kg – od 500 zł do 2000 zł, 

– powyżej 500 kg – od 2500 zł do 15 000 zł, 

d) szprota w ilości: 

– do 500 kg – od 500 zł do 2000 zł, 

– powyżej 500 kg – od 2500 zł do 15 000 zł, 

e) gatunku innego niż wymienione w lit. a–d – od 1000 zł do 15 000 zł; 

17) od 800 zł do 3750 zł – za niezabezpieczenie na statku rybackim narzędzi połowowych, których używanie jest niedo-
zwolone na danym obszarze lub w określonym czasie, w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie; 

18) od 800 zł do 5250 zł – za posiadanie na statku rybackim niedozwolonych narzędzi połowowych lub niedozwolonego 
sprzętu rybackiego; 

19) od 1000 zł do 5000 zł – za umieszczanie i przechowywanie na statku rybackim gatunków dennych organizmów mor-
skich objętych planem wieloletnim niezgodnie z art. 44 rozporządzenia nr 1224/2009; 

20) od 1000 zł do 15 000 zł – za 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; 

21) od 1000 zł do 15 000 zł – za nieprzekazanie dziennika połowowego lub deklaracji przeładunkowej, lub deklaracji 
wyładunkowej okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu ze względu na port macierzysty stat-
ku rybackiego – w przypadku zakończenia rejsu w porcie macierzystym tego statku albo okręgowemu inspektorowi 
rybołówstwa morskiego właściwemu ze względu na port zakończenia rejsu statku rybackiego – w przypadku zakoń-
czenia rejsu w porcie niebędącym portem macierzystym tego statku, albo za nieprzekazanie danych z dziennika po-
łowowego lub deklaracji przeładunkowej, lub deklaracji wyładunkowej do Centrum Monitorowania Rybołówstwa – 
w przypadku prowadzenia dziennika połowowego lub deklaracji przeładunkowej, lub deklaracji wyładunkowej 
w postaci elektronicznej; 

22) od 1000 zł do 50 000 zł – za niewpisanie danych do dziennika połowowego lub deklaracji przeładunkowej, lub dekla-
racji wyładunkowej; 

23) od 2000 zł do 5000 zł – za utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności kontrolnych 
lub inspekcji podczas wykonywania ich obowiązków lub zadań wynikających z przepisów o rybołówstwie morskim; 

24) od 2000 zł do 7500 zł – za wykonywanie rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, oraz na ob-
szarach na północ od granicy między wodami morskimi a wodami śródlądowymi wyznaczonej w przepisach wyko-
nawczych wydanych na podstawie art. 3 ustawy, statkiem rybackim o długości całkowitej przekraczającej 12 m; 

25) za prowadzenie połowów gatunków organizmów morskich, które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach 
ochronnych, w przypadku: 

a) gatunków objętych ogólną kwotą połowową – od 2000 zł do 15 000 zł, 

b) gatunków innych niż wymienione w lit. a – od 500 zł do 7500 zł; 

26) za prowadzenie połowów gatunków organizmów morskich, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymia-
rów ochronnych, w przypadku: 

a) gatunków objętych ogólną kwotą połowową – od 2000 zł do 15 000 zł, 

b) gatunków innych niż wymienione w lit. a – od 500 zł do 7500 zł; 

27) od 2000 zł do 20 000 zł – za utrudnianie pracy obserwatorom kontroli, o których mowa w art. 73 ust. 1 rozporządze-
nia nr 1224/2009, podczas wykonywania ich obowiązków lub  zadań; 
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28) od 2000 zł do 22 500 zł – za wykonywanie rybołówstwa komercyjnego przy użyciu statku rybackiego, którego zdol-

ność połowowa, wyrażona jako moc silnika głównego lub pojemność brutto, jest niezgodna ze zdolnością połowową 
wpisaną w licencji połowowej wydanej na ten statek rybacki; 

29) od 2500 zł do 10 000 zł – za niedokonanie powiadomienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 
nr 1224/2009; 

30) od 8000 zł do 30 000 zł – za naruszenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. g albo w art. 42 ust. 1 lit. c rozporządzenia 
nr 1005/2008; 

31) za prowadzenie ukierunkowanych połowów gatunku organizmów morskich, dla którego obowiązuje zakaz takich 
połowów, w przypadku: 

a) dorsza – od 12 000 zł do 37 500 zł, 

b) łososia – od 12 000 zł do 37 500 zł, 

c) śledzia – od 8000 zł do 22 500 zł, 

d) szprota – od 4000 zł do 15 000 zł, 

e) gatunku innego niż wymienione w lit. a–d – od 1600 zł do 15 000 zł; 

32) za prowadzenie ukierunkowanych połowów gatunku organizmów morskich, który nie został wpisany w specjalnym 
zezwoleniu połowowym, w przypadku: 

a) dorsza – od 12 000 zł do 37 500 zł, 

b) łososia – od 12 000 zł do 37 500 zł, 

c) śledzia – od 8000 zł do 22 500 zł, 

d) szprota – od 6000 zł do 18 750 zł, 

e) gatunku innego niż wymienione w lit. a–d – od 2000 zł do 15 000 zł; 

33) za prowadzenie połowów gatunku organizmów morskich, którego ogólna kwota połowowa została wyczerpana lub 
dla którego obowiązuje zakaz połowów, w przypadku: 

a) dorsza – od 12 000 zł do 37 500 zł, 

b) łososia – od 12 000 zł do 37 500 zł, 

c) śledzia – od 8000 zł do 22 500 zł, 

d) szprota – od 6000 zł do 18 750 zł, 

e) gatunku innego niż wymienione w lit. a–d – od 2000 zł do 15 000 zł; 

34) od 22 500 zł do 37 500 zł – za 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; 

35) 2500 zł – za niedokonanie powiadomienia, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009; 

36) 2500 zł – za nieprzekazanie sprawozdania, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009; 

37) 3750 zł – za nieprzechowywanie na statku rybackim, podczas wykonywania rybołówstwa komercyjnego, dziennika 
połowowego w postaci papierowej albo elektronicznej; 

38) 5000 zł – za zaniechanie, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 52 ust. 1 rozporządzenia 1224/2009, zmiany 
łowiska; 

39) 10 000 zł – za wyjście statku rybackiego z portu w celu wykonywania rybołówstwa komercyjnego bez zgody, 
o której mowa w art. 69 ust. 9 ustawy; 

40) 37 500 zł – za wykonywanie rybołówstwa komercyjnego bez zgody ministra właściwego do spraw rybołówstwa, 
o której mowa w art. 69 ust. 9 ustawy; 

41) 37 500 zł – za uniemożliwienie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonania czynności kontrolnych lub inspekcji 
podczas wykonywania ich obowiązków lub zadań wynikających z przepisów o rybołówstwie morskim; 

42) 60 000 zł – za uniemożliwienie pracy obserwatorom kontroli, o których mowa w art. 73 ust. 1 rozporządzenia 
nr 1224/2009, podczas wykonywania ich obowiązków lub zadań. 
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§ 6. Wysokość kar pieniężnych za naruszenie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, przepisów ustawy lub aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie przez armatora wykonującego rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku 
rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 10 m wynosi: 

1) od 500 zł do 3000 zł – za przekroczenie, podczas wykonywania rybołówstwa komercyjnego, liczby narzędzi poło-
wowych określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym; 

2) od 500 zł do 6000 zł – za dokonanie wyładunku dorszy w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w art. 18 
ust. 1 rozporządzenia nr 1098/2007, poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku; 

3) za wykonywanie rybołówstwa komercyjnego przy użyciu narzędzi połowowych, które nie są wpisane w specjalnym 
zezwoleniu połowowym, w przypadku narzędzi: 

a) pułapkowych – od 500 zł do 2400 zł, 

b) usidlających, oplątujących lub zahaczających – od 800 zł do 4800 zł, 

c) ciągnionych albo niewodów – od 1200 zł do 6000 zł; 

4) za wykonywanie rybołówstwa komercyjnego przy użyciu narzędzi połowowych, których używanie jest w danym 
okresie lub na określonym obszarze zabronione, w przypadku narzędzi: 

a) pułapkowych – od 500 zł do 2400 zł, 

b) usidlających, oplątujących lub zahaczających – od 800 zł do 4800 zł, 

c) ciągnionych albo niewodów – od 1200 zł do 6000 zł; 

5) za niezgodne z art. 15 ust. 11 rozporządzenia nr 1380/2013 przeznaczenie niewymiarowych organizmów morskich na 
cele konsumpcyjne, w ilości: 

a) od 50 kg do 200 kg – od 500 zł do 2000 zł, 

b) powyżej 200 kg – od 2500 zł do 9000 zł; 

6) za przekroczenie kwot połowowych określonych gatunków organizmów morskich wpisanych w specjalnym zezwo-
leniu połowowym, w przypadku: 

a) dorsza w ilości: 

– do 200 kg – od 500 zł do 2000 zł, 

– powyżej 200 kg – od 2500 zł do 24 000 zł, 

b) łososia w ilości: 

– do 5 sztuk – od 500 zł do 2000 zł, 

– powyżej 5 sztuk – od 2500 zł do 12 000 zł, 

c) śledzia w ilości: 

– do 500 kg – od 500 zł do 2000 zł, 

– powyżej 500 kg – od 2500 zł do 12 000 zł, 

d) szprota w ilości: 

– do 500 kg – od 500 zł do 2000 zł, 

– powyżej 500 kg – od 2500 zł do 12 000 zł, 

e) gatunku innego niż wymienione w lit. a–d – od 1000 zł do 12 000 zł; 

7) od 800 zł do 3000 zł – za niezabezpieczenie na statku rybackim narzędzi połowowych, których używanie jest niedo-
zwolone na danym obszarze lub w określonym czasie, w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie; 

8) od 800 zł do 4200 zł – za posiadanie na statku rybackim niedozwolonych narzędzi połowowych lub niedozwolonego 
sprzętu rybackiego; 

9) od 2000 zł do 5000 zł – za utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności kontrolnych 
lub inspekcji podczas wykonywania ich obowiązków lub zadań wynikających z przepisów o rybołówstwie morskim; 
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10) za prowadzenie połowów gatunków organizmów morskich, które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach 

ochronnych, w przypadku: 

a) gatunków objętych ogólną kwotą połowową – od 2000 zł do 12 000 zł, 

b) gatunków innych niż wymienione w lit. a – od 500 zł do 6000 zł; 

11) za prowadzenie połowów gatunków organizmów morskich, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymia-
rów ochronnych, w przypadku: 

a) gatunków objętych ogólną kwotą połowową – od 2000 zł do 12 000 zł, 

b) gatunków innych niż wymienione w lit. a – od 500 zł do 6000 zł; 

12) od 2000 zł do 20 000 zł – za utrudnianie pracy obserwatorom kontroli, o których mowa w art. 73 ust. 1 rozporządze-
nia nr 1224/2009, podczas wykonywania ich obowiązków lub zadań; 

13) od 2000 zł do 18 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa komercyjnego przy użyciu statku rybackiego, którego zdol-
ność połowowa, wyrażona jako moc silnika głównego lub pojemność brutto, jest niezgodna ze zdolnością połowową 
wpisaną w licencji połowowej wydanej na ten statek rybacki; 

14) od 8000 zł do 24 000 zł – za naruszenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. g albo w art. 42 ust. 1 lit. c rozporządzenia 
nr 1005/2008; 

15) za prowadzenie ukierunkowanych połowów gatunku organizmów morskich, dla którego obowiązuje zakaz takich 
połowów, w przypadku: 

a) dorsza – od 12 000 zł do 30 000 zł, 

b) łososia – od 12 000 zł do 30 000 zł, 

c) śledzia – od 8000 zł do 18 000 zł, 

d) szprota – od 4000 zł do 12 000 zł, 

e) gatunku innego niż wymienione w lit. a–d – od 1600 zł do 12 000 zł; 

16) za prowadzenie ukierunkowanych połowów gatunku organizmów morskich, który nie został wpisany w specjalnym 
zezwoleniu połowowym, w przypadku: 

a) dorsza – od 12 000 zł do 30 000 zł, 

b) łososia – od 12 000 zł do 30 000 zł, 

c) śledzia – od 8000 zł do 18 000 zł, 

d) szprota – od 6000 zł do 15 000 zł, 

e) gatunku innego niż wymienione w lit. a–d – od 2000 zł do 12 000 zł; 

17) za prowadzenie połowów gatunku organizmów morskich, którego ogólna kwota połowowa została wyczerpana lub 
dla którego obowiązuje zakaz połowów, w przypadku: 

a) dorsza – od 12 000 zł do 30 000 zł, 

b) łososia – od 12 000 zł do 30 000 zł, 

c) śledzia – od 8000 zł do 18 000 zł, 

d) szprota – od 6000 zł do 15 000 zł, 

e) gatunku innego niż wymienione w lit. a–d – od 2000 zł do 12 000 zł; 

18) 3000 zł – za nieprzechowywanie na statku rybackim, podczas wykonywania rybołówstwa komercyjnego, dziennika 
połowowego w postaci papierowej; 

19) 3000 zł – za nieprzyjęcie na pokład statku rybackiego obserwatora, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 74 
ust. 1 ustawy; 

20) 30 000 zł – za uniemożliwianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonania czynności kontrolnych lub inspekcji 
podczas wykonywania ich obowiązków lub zadań wynikających z przepisów o rybołówstwie morskim; 

21) 48 000 zł – za uniemożliwienie pracy obserwatorom kontroli, o których mowa w art. 73 ust. 1 rozporządzenia 
nr 1224/2009, podczas wykonywania ich obowiązków lub zadań. 
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§ 7. Wysokość kar pieniężnych za naruszenie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, przepisów ustawy lub aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie przez kapitana wykonującego rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku 
rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 10 m wynosi: 

1) od 500 zł do 800 zł – za nieprzekazywanie miesięcznego raportu połowowego w terminie, o którym mowa w art. 70 
ust. 5 ustawy, albo dziennika połowowego w terminie, o którym mowa w art. 14 ust. 6 rozporządzenia 1224/2009; 

2) od 500 zł do 1000 zł – za przekazanie sprawozdania, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, 
niezgodnie ze sposobem lub warunkami określonymi w tym przepisie; 

3) od 500 zł do 1000 zł – za dokonanie powiadomienia, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, 
niezgodnie ze sposobem lub warunkami określonymi w tym przepisie; 

4) od 500 zł do 1000 zł – za wpisywanie nieprawdziwych danych do dziennika połowowego lub miesięcznego raportu 
połowowego; 

5) od 500 zł do 1200 zł – za nieprzechowywanie na statku rybackim dziennika połowowego w postaci papierowej 
w sposób zapewniający ochronę tego dziennika przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, co spowodowało jego znisz-
czenie lub uszkodzenie; 

6) od 500 zł do 1500 zł – za wykonywanie rybołówstwa komercyjnego bez posiadania na statku rybackim któregokol-
wiek z dokumentów, o których mowa w art. 7 rozporządzenia nr 404/2011, do posiadania których jest obowiązany; 

7) od 500 zł do 2000 zł – za przekroczenie, podczas wykonywania rybołówstwa komercyjnego, liczby narzędzi poło-
wowych określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym; 

8) za przekroczenie dopuszczalnego przyłowu danego gatunku organizmów morskich, w przypadku przekroczenia: 

a) do 25% dopuszczalnego przyłowu – 500 zł, 

b) powyżej 25% i nie więcej niż 50% dopuszczalnego przyłowu – od 600 zł do 800 zł, 

c) powyżej 50% dopuszczalnego przyłowu – od 1000 zł do 2000 zł; 

9) od 500 zł do 4000 zł – za dokonanie wyładunku dorszy w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w art. 18 
ust. 1 rozporządzenia nr 1098/2007, poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku; 

10) za wykonywanie rybołówstwa komercyjnego przy użyciu narzędzi połowowych, które nie są wpisane w specjalnym 
zezwoleniu połowowym, w przypadku narzędzi: 

a) pułapkowych – od 500 zł do 1600 zł, 

b) usidlających, oplątujących lub zahaczających – od 800 zł do 3200 zł, 

c) ciągnionych albo niewodów – od 1200 zł do 4000 zł; 

11) za wykonywanie rybołówstwa komercyjnego przy użyciu narzędzi połowowych, których używanie jest w danym 
okresie lub na określonym obszarze zabronione, w przypadku narzędzi: 

a) pułapkowych – od 500 zł do 1600 zł, 

b) usidlających, oplątujących lub zahaczających – od 800 zł do 3200 zł, 

c) ciągnionych albo niewodów – od 1200 zł do 4000 zł; 

12) od 500 zł do 5000 zł – za dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 rozporządzenia nr 1098/2007, 
niezgodnie ze sposobem lub warunkami określonymi w tych przepisach; 

13) od 500 zł do 5000 zł – za niedokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 rozporządzenia 
nr 1098/2007; 

14) za przekroczenie kwot połowowych określonych gatunków organizmów morskich wpisanych w specjalnym zezwo-
leniu połowowym, w przypadku: 

a) dorsza w ilości: 

– do 200 kg – od 500 zł do 2000 zł, 

– powyżej 200 kg – od 2500 zł do 10 000 zł, 

b) łososia w ilości: 

– do 5 sztuk – od 500 zł do 2000 zł, 

– powyżej 5 sztuk – od 2500 zł do 8000 zł, 
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c) śledzia w ilości: 

– do 500 kg – od 500 zł do 2000 zł, 

– powyżej 500 kg – od 2500 zł do 8000 zł, 

d) szprota w ilości: 

– do 500 kg – od 500 zł do 2000 zł, 

– powyżej 500 kg – od 2500 zł do 8000 zł, 

e) gatunku innego niż wymienione w lit. a–d – od 1000 zł do 8000 zł; 

15) od 800 zł do 2000 zł – za niezabezpieczenie na statku rybackim narzędzi połowowych, których używanie jest niedo-
zwolone na danym obszarze lub w określonym czasie, w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie; 

16) od 800 zł do 2800 zł – za posiadanie na statku rybackim niedozwolonych narzędzi połowowych lub niedozwolonego 
sprzętu rybackiego; 

17) od 1000 zł do 3000 zł – za umieszczanie i przechowywanie na statku rybackim gatunków dennych organizmów mor-
skich objętych planem wieloletnim niezgodnie z art. 44 rozporządzenia nr 1224/2009; 

18) od 1000 zł do 8000 zł – za nieprzekazanie miesięcznego raportu połowowego okręgowemu inspektorowi rybołów-
stwa morskiego właściwemu ze względu na port macierzysty statku rybackiego albo dziennika połowowego okręgo-
wemu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu ze względu na port macierzysty statku rybackiego – 
w przypadku zakończenia rejsu w porcie macierzystym tego statku albo okręgowemu inspektorowi rybołówstwa 
morskiego właściwemu ze względu na port zakończenia rejsu statku rybackiego – w przypadku zakończenia rejsu 
w porcie niebędącym portem macierzystym tego statku; 

19) od 1000 zł do 25 000 zł – za niewpisanie danych do dziennika połowowego lub miesięcznego raportu połowowego; 

20) od 2000 zł do 5000 zł – za utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności kontrolnych 
lub inspekcji podczas wykonywania ich obowiązków lub zadań wynikających z przepisów o rybołówstwie morskim; 

21) za prowadzenie połowów gatunków organizmów morskich, które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach 
ochronnych, w przypadku: 

a) gatunków objętych ogólną kwotą połowową – od 2000 zł do 8000 zł, 

b) gatunków innych niż wymienione w lit. a – od 500 zł do 4000 zł; 

22) za prowadzenie połowów gatunków organizmów morskich, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymia-
rów ochronnych, w przypadku: 

a) gatunków objętych ogólną kwotą połowową – od 2000 zł do 8000 zł, 

b) gatunków innych niż wymienione w lit. a – od 500 zł do 4000 zł; 

23) od 2000 zł do 20 000 zł – za utrudnianie pracy obserwatorom kontroli, o których mowa w art. 73 ust. 1 rozporządze-
nia nr 1224/2009, podczas wykonywania ich obowiązków lub zadań; 

24) od 2000 zł do 12 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa komercyjnego przy użyciu statku rybackiego, którego zdol-
ność połowowa, wyrażona jako moc silnika głównego lub pojemność brutto, jest niezgodna ze zdolnością połowową 
wpisaną w licencji połowowej wydanej na ten statek rybacki; 

25) od 8000 zł do 16 000 zł – za naruszenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. g albo w art. 42 ust. 1 lit. c rozporządzenia 
nr 1005/2008; 

26) za prowadzenie ukierunkowanych połowów gatunku organizmów morskich, dla którego obowiązuje zakaz takich 
połowów, w przypadku: 

a) dorsza – od 12 000 zł do 20 000 zł, 

b) łososia – od 12 000 zł do 20 000 zł, 

c) śledzia – od 8 000 zł do 12 000 zł, 

d) szprota – od 4 000 zł do 8 000 zł, 

e) gatunku innego niż wymienione w lit. a–d – od 1600 zł do 8000 zł; 
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27) za prowadzenie ukierunkowanych połowów gatunku organizmów morskich, który nie został wpisany w specjalnym 

zezwoleniu połowowym, w przypadku: 

a) dorsza – od 12 000 zł do 20 000 zł, 

b) łososia – od 12 000 zł do 20 000 zł, 

c) śledzia – od 8000 zł do 12 000 zł, 

d) szprota – od 6000 zł do 10 000 zł, 

e) gatunku innego niż wymienione w lit. a–d – od 2000 zł do 8000 zł; 

28) za prowadzenie połowów gatunku organizmów morskich, którego ogólna kwota połowowa została wyczerpana lub 
dla którego obowiązuje zakaz połowów, w przypadku: 

a) dorsza – od 12 000 zł do 20 000 zł, 

b) łososia – od 12 000 zł do 20 000 zł, 

c) śledzia – od 8 000 zł do 12 000 zł, 

d) szprota – od 6 000 zł do 10 000 zł, 

e) gatunku innego niż wymienione w lit. a–d – od 2000 zł do 8000 zł; 

29) 1250 zł – za niedokonanie powiadomienia, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009; 

30) 1250 zł – za nieprzekazanie sprawozdania, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009; 

31) 2000 zł – za nieprzechowywanie na statku rybackim, podczas wykonywania rybołówstwa komercyjnego, dziennika 
połowowego w postaci papierowej; 

32) 3000 zł – za zaniechanie, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 52 ust. 1 rozporządzenia 1224/2009, zmiany 
łowiska; 

33) 20 000 zł – za uniemożliwienie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonania czynności kontrolnych lub inspekcji 
podczas wykonywania ich obowiązków lub zadań wynikających z przepisów o rybołówstwie morskim; 

34) 32 000 zł – za uniemożliwienie pracy obserwatorom kontroli, o których mowa w art. 73 ust. 1 rozporządzenia 
nr 1224/2009, podczas wykonywania ich obowiązków lub zadań. 

§ 8. Wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w art. 127 ust. 1 ustawy, wynosi: 

1) od 100 zł do 400 zł – za niezachowanie, przy zajmowaniu miejsc na łowisku, minimalnej odległości między osobami 
prowadzącymi połowy z brzegu; 

2) od 100 zł do 500 zł – za prowadzenie połowów ze znaków nawigacyjnych, mostów albo pomostów pływających; 

3) od 100 zł do 500 zł – za stosowanie sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb podczas połowów wędką pro-
wadzonych z brzegu; 

4) od 100 zł do 500 zł – za prowadzenie połowów ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego wcześniej niż 
godzinę przed wschodem słońca i później niż godzinę po zachodzie słońca; 

5) od 100 zł do 500 zł – za rozdysponowanie wyłowionych ryb przed zakończeniem połowów w danym dniu; 

6) od 100 zł do 500 zł – za prowadzenie połowów wędką w odległości mniejszej niż 100 m od oznakowanego kąpieli-
ska; 

7) od 100 zł do 1000 zł – za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego niezgodnie z warunkami lub sposobem prowa-
dzenia połowów przy użyciu wędki lub kuszy, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 
art. 95 ust. 1 ustawy; 

8) od 100 zł do 2000 zł – za niewypuszczenie niezwłocznie do łowiska ryb niewymiarowych, ryb gatunków objętych 
ochroną ścisłą, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 627, z późn. zm.2)), lub wyłowionych w ustanowionych dla nich okresach ochronnych, lub w obszarach wyłą-
czonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego; 

                                                           
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 

1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222, 774 i 1045. 



      

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 1661 

 
9) od 100 zł do 3000 zł – za wyłowienie większej ilości ryb niż ta, którą może wyłowić i zatrzymać osoba fizyczna 

prowadząca połowy w ciągu doby; 

10) od 100 zł do 4400 zł – za prowadzenie połowów, w ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego niedozwoloną 
metodą połowów; 

11) od 200 zł do 500 zł – za nieprawidłowe sporządzenie raportu z połowów rekreacyjnych, o którym mowa w art. 91 
ust. 3 ustawy; 

12) od 200 zł do 1000 zł – za prowadzenie połowów kuszą w porze nocnej – wcześniej niż po upływie godziny od 
wschodu słońca i później niż na godzinę przed zachodem słońca; 

13) od 200 zł do 1000 zł – za niezachowanie, przy zajmowaniu miejsc na łowisku, minimalnej odległości między statka-
mi lub innymi niż statek urządzeniami pływającymi; 

14) od 200 zł do 1000 zł – za stosowanie sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb podczas połowów wędką pro-
wadzonych z innego niż statek urządzenia pływającego; 

15) od 200 zł do 2000 zł – za stosowanie sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb podczas połowów wędką pro-
wadzonych ze statku; 

16) od 200 zł do 2000 zł – za prowadzenie połowów wędką w odległości mniejszej niż 100 m od granic obszaru, na któ-
rym obowiązuje zakaz wykonywania rybołówstwa komercyjnego; 

17) od 250 zł do 1000 zł – za holowanie przynęt, przy prowadzeniu połowów ze statku lub innego niż statek urządzenia 
pływającego, przy użyciu więcej niż 12 wędek, niezależnie od liczby osób prowadzących połowy z tego statku lub 
z innego niż statek urządzenia pływającego; 

18) od 300 zł do 500 zł – za cumowanie statku lub innego niż statek urządzenia pływającego do znaków nawigacyjnych, 
narzędzi połowowych, bojek, tyczek lub pływaków; 

19) od 300 zł do 500 zł – za utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności kontrolnych lub 
inspekcji podczas wykonywania ich obowiązków lub zadań wynikających z przepisów o rybołówstwie morskim; 

20) od 300 zł do 2000 zł – za prowadzenie połowów kuszą w odległości mniejszej niż 100 m od granic obszaru, na któ-
rym obowiązuje zakaz wykonywania rybołówstwa komercyjnego; 

21) od 400 zł do 3000 zł – za prowadzenie połowów ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego w odległości 
mniejszej niż 100 m od narzędzi połowowych wystawionych w wodzie; 

22) od 500 zł do 1000 zł – za niezachowanie, przy zajmowaniu miejsc na łowisku, minimalnej odległości między osoba-
mi prowadzącymi połowy kuszą; 

23) od 500 zł do 1500 zł – za prowadzenie połowów kuszą w odległości mniejszej niż 100 m od narzędzi połowowych 
wystawionych w wodzie; 

24) od 500 zł do 2000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich, które nie przekroczyły ustanowionych dla 
nich wymiarów ochronnych; 

25) od 500 zł do 2000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich, które znajdują się w ustanowionych dla nich 
okresach ochronnych; 

26) od 500 zł do 2000 zł – za stosowanie, podczas połowów wędką, metod kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb; 

27) od 500 zł do 2000 zł – za prowadzenie połowów ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego na torach 
wodnych lub kotwicowiskach; 

28) od 500 zł do 2000 zł – za holowanie żywej ryby przy prowadzeniu połowów ze statku lub innego niż statek urządze-
nia pływającego; 

29) od 500 zł do 2000 zł – za prowadzenie połowów kuszą w promieniu większym niż 50 m od pływaka zakotwiczonego 
i wystawionego na powierzchni wody na czas połowów przez osobę prowadzącą połowy kuszą; 

30) od 500 zł do 2000 zł – za uniemożliwienie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonania czynności kontrolnych 
lub inspekcji podczas wykonywania ich obowiązków lub zadań wynikających z przepisów o rybołówstwie morskim; 

31) od 500 zł do 3000 zł – za prowadzenie połowów ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego w odległości 
mniejszej niż 100 m od wraku statku, którego pozycja jest naniesiona na mapie morskiej lub żeglarskiej; 

32) od 500 zł do 5000 zł – za prowadzenie połowów kuszą w odległości mniejszej niż 100 m od oznakowanego kąpieli-
ska; 
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33) od 500 zł do 5000 zł – za używanie do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego narzędzi połowowych wykorzy-

stywanych do wykonywania rybołówstwa komercyjnego; 

34) od 1000 zł do 4000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich, w ramach wykonywania rybołówstwa re-
kreacyjnego, na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego; 

35) od 3000 zł do 5000 zł – za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego bez wydanego pozwolenia na wykonywanie 
rybołówstwa rekreacyjnego albo wbrew warunkom w nim określonym; 

36) 100 zł – za pozostawienie narzędzi połowowych bez nadzoru osoby fizycznej prowadzącej połowy; 

37) 100 zł – za nieposiadanie, podczas wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, dokumentu tożsamości lub dowodu 
uiszczenia opłaty za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, lub gdy ma to zastosowanie – nieprzedstawienie do 
wglądu dokumentu potwierdzającego uprawnienie do uiszczenia niższej opłaty za wykonywanie tego rybołówstwa; 

38) 200 zł – za brak doręczenia raportu z połowów rekreacyjnych w terminie określonym w art. 94 ust. 3 ustawy; 

39) 500 zł – za prowadzenie połowów w miejscach niedozwolonych określonych w przepisach dotyczących sposobu 
i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego; 

40) 500 zł – za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego bez wniesienia opłaty uprawniającej osobę fizyczną do jego 
wykonywania; 

41) 500 zł – za nieposiadanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego podczas jego wykonywania; 

42) 500 zł – za uniemożliwienie obejrzenia użytych narzędzi połowowych, przynęt lub wyłowionych ryb w stanie umoż-
liwiającym pomiar ich długości całkowitej; 

43) 500 zł – za niesporządzenie w terminie, określonym w art. 94 ust. 2 ustawy, raportu z połowów rekreacyjnych, 
o którym mowa w art. 91 ust. 3 ustawy; 

44) 1500 zł – za brak wystawienia na powierzchni wody zakotwiczonego pływaka koloru pomarańczowego o objętości 
co najmniej 5 litrów na czas połowów przez osobę prowadzącą połowy kuszą; 

45) 2000 zł – za brak sporządzenia raportu z połowów rekreacyjnych, o którym mowa w art. 91 ust. 3 ustawy. 

§ 9. Wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w art. 128 ust. 1 ustawy, wynosi: 

1) od 1000 zł do 3000 zł – za prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej połowów organizmów 
morskich w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołów-
stwa morskiego, wbrew warunkom określonym w pozwoleniu wydanym na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy; 

2) od 1000 zł do 5000 zł – za utrudnianie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, podczas prowadzenia cho-
wu lub hodowli organizmów morskich albo zarybiania, inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynno-
ści kontrolnych lub inspekcji podczas wykonywania ich obowiązków lub zadań wynikających z przepisów 
o rybołówstwie morskim; 

3) od 1000 zł do 5000 zł – za utrudnianie, podczas prowadzenia połowów organizmów morskich w celu prowadzenia 
badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, inspektorom 
rybołówstwa morskiego wykonywania czynności kontrolnych lub inspekcji podczas wykonywania ich obowiązków 
lub zadań wynikających z przepisów o rybołówstwie morskim; 

4) od 1000 zł do 30 000 zł – za prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub hodowli orga-
nizmów morskich albo zarybiania wbrew warunkom określonym w zezwoleniu wydanym na podstawie art. 97 ust. 1 
ustawy; 

5) od 3000 zł do 30 000 zł – za wprowadzanie do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej organizmów morskich 
gatunków obcych lub przenoszenie na te obszary organizmów morskich gatunków niewystępujących miejscowo bez 
wydanego zezwolenia, o którym mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, lub wbrew warunkom w nim określonym; 

6) od 7000 zł do 30 000 zł – za prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub hodowli orga-
nizmów morskich albo zarybiania, bez wydanego zezwolenia, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy; 

7) 5000 zł – za prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej połowów organizmów morskich w celu 
prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, 
bez wydanego pozwolenia, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy. 

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 18 września 2015 r. (poz. 1661) 

WYSOKOŚĆ KAR PIENIĘŻNYCH ZA NARUSZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 120 USTAWY 

Z DNIA 19 GRUDNIA 2014 R. O RYBOŁÓWSTWIE MORSKIM 

Lp. Rodzaj naruszenia 

Wartość produktów 

pozyskanych 

w wyniku naruszenia 

Osiągnięte korzyści 

w wyniku 

naruszenia 

Wysokość kary 

pieniężnej 

1 

wyładowywanie na ląd 
gatunków organizmów 
morskich złowionych 
z naruszeniem 
przepisów 
o rybołówstwie 
morskim 

do 500 zł 

 

1000 zł 

powyżej 500 zł 

do 3000 zł 

od 1100 zł 

do 6000 zł 

powyżej 3000 zł 

do 7000 zł 

od 6100 zł 

do 14 000 zł 

powyżej 7000 zł 
do 15 000 zł 

od 14 100 zł 

do 30 000 zł 

powyżej 

15 000 zł 
37 000 zł 

2 

wprowadzanie do 
obrotu organizmów 
morskich złowionych 
z naruszeniem 
przepisów 
o rybołówstwie 
morskim 

 

do 2000 zł 
od 2000 zł 

do 4000 zł 

powyżej 2000 zł 

do 5000 zł 

od 4100 zł 

do 10 000 zł 

powyżej 5000 zł 
do 15 000 zł 

od 10 100 zł 

do 30 000 zł 

powyżej 

15 000 zł 
37 000 zł 

3 

magazynowanie, 
transport lub 
przeładowywanie 
organizmów morskich 
złowionych 
z naruszeniem 
przepisów 
o rybołówstwie 
morskim 

do 2000 zł 

 

od 1500 zł 

do 2500 zł 

powyżej 2000 zł 

do 5000 zł 

od 3000 zł 

do 6000 zł 

powyżej 5000 zł 
do 10 000 zł 

od 6100 zł 

do 12 000 zł 

powyżej 10 000 zł 
do 30 000 zł 

od 12 100 zł 

do 35 000 zł 

powyżej 

30 000 zł 
37 000 zł 

 




