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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 



Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: 

  przepisy prawa UE: 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320) – 

opublikowanego w dniu 20 grudnia 2013 r., 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 

2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

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) – opublikowanego w dniu 20 maja 2014 r. 

 wytyczne KE dotyczące treści programu operacyjnego EFMR na lata 2014-2020: 

 I wersja wytycznych KE z dnia 26 lutego 2013 r., 

 II wersja wytycznych KE z dnia 7 marca 2014 r., 

 III wersja wytycznych KE z dnia 11 czerwca 2014 r. 

W dniu 21 października 2014 r. projekt PO RYBY 2014-2020 został przyjęty 

przez Radę Ministrów. 
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Przepisy krajowe: 

 

 projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego (obecnie trwają konsultacje społeczne  

i międzyresortowe projektu ustawy), 

 projekty rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy (warunki 

i tryb udzielania pomocy finansowej w ramach PO RYBY 2014 

– 2020). 
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Harmonogram planowanego wejścia w życie krajowych aktów prawnych  

w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 

   Akt prawny 
Planowane wejście  

w życie aktu prawnego 

1 
Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  
II-III kwartał 2015 r. 
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Rozporządzanie określające warunki i tryb udzielania pomocy finansowej w ramach 

rybołówstwa morskiego, akwakultury  

i przetwórstwa, kontroli i egzekwowania oraz gromadzenia danych 

II-III kwartał 2015 r. 

3 
Rozporządzanie określające warunki i tryb udzielania pomocy finansowej w ramach 

Zintegrowanej Polityki Morskiej 
IV kwartał 2015 r. 

4 
Rozporządzanie określające warunki i tryb udzielania pomocy finansowej w ramach 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) 
III kwartał 2015 r. 

5 
Rozporządzenie określające warunki i tryb przyznawania, wypłaty pomocy 

finansowej w ramach wsparcia przygotowawczego 
II-III kwartał 2015 r. 

6 
Rozporządzanie określające warunki i tryb udzielania pomocy finansowej w ramach 

pomocy technicznej 
III kwartał 2015 r. 

7 Rozporządzanie dotyczące sprawozdawczości II-III kwartał 2015 r. 

8 Rozporządzanie dotyczące podziału środków finansowych w ramach PO RYBY II-III kwartał 2015 r. 

9 Rozporządzanie dotyczące kontroli II-III kwartał 2015 r. 
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Umowa Partnerstwa 
 najważniejszy dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich  

w ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i 

Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) w Polsce na lata 2014 – 2020. Instrumentami 

realizacji Umowy Partnerstwa są krajowe programy operacyjne i regionalne programy 

operacyjne (RPO).  

 W dniu 23 maja 2014 r. KE zatwierdziła Umowę Partnerstwa. 

 Obowiązek aneksowania Umowy Partnerstwa w zakresie Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego; 

 w dniu 20 listopada 2014 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju stosowny wkład do zmiany Umowy Partnerstwa  

w zakresie EFMR - zmiana Umowy Partnerstwa wymaga takiej samej ścieżki 

proceduralnej jak przyjęcie pierwotnej wersji Umowy Partnerstwa, 

 przekazanie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zmienionej Umowy Partnerstwa 

do KE otwiera drogę Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do oficjalnego przesłania 

projektu PO RYBY 2014-2020 do KE. 

 KE ma 3 miesiące na przedstawienie uwag do projektu PO RYBY 2014-2020 od 

daty jego przekazania. 

 PO RYBY 2014-2020 zostanie przyjęty przez KE w terminie 6 miesięcy, od daty jego 

przekazania do KE, pod warunkiem, że wszystkie uwagi przedstawione przez KE 

zostaną odpowiednio uwzględnione. 
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Środki finansowe PO RYBY 2014-2020 

 
 zgodnie z decyzją wykonawczą KE z dnia 11 czerwca 2014 r. łączna 

kwota środków finansowych z budżetu Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego na realizację PO RYBY 2014-2020 wynosi 

531 219 456 euro - kwota ta, pod względem wielkości, plasuje się na 

4 miejscu wśród wszystkich kwot przyznanych dla państw 

członkowskich z EFMR - większą kwotę otrzymała tylko Hiszpania  

(1 161 620 889 euro), Francja (587 980173 euro) i Włochy (537 262 

559 euro), 

 wkład krajowy na realizację PO RYBY 2014-2020 wynosić ma ok.  

179 290 055 euro, 

 całkowita kwota środków finansowych na realizację PO RYBY 2014-

2020 ma wynieść ok. 710 509 511 euro. 
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Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – na jego realizację 

przeznaczone ma być ok. 24,5% kwoty środków finansowych, 

Priorytet 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, 

innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy – na jego realizację 

przeznaczone ma być ok. 38% kwoty środków finansowych, 

Priorytet 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa – na jego realizację 

przeznaczone ma być ok. 4,5% kwoty środków finansowych, 

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej – na jego realizację 

przeznaczone ma być ok. 15% kwoty środków finansowych, 

Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania – na jego realizację przeznaczone ma być ok. 

11,6% kwoty środków finansowych, 

Priorytet 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej – na jego realizację 

przeznaczone ma być ok. 0,5% kwoty środków finansowych, 

Priorytet 7. Pomoc techniczna – na jego realizację przeznaczone ma być 6% kwoty środków 

finansowych. 
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CELE WSPÓLNEJ POLITYKI RYBOŁÓWSTWA 
(art. 2 rozporządzenia w sprawie WPRyb) 

 

WPRyb zapewnia, aby działalność połowowa i w zakresie akwakultury była 

zrównoważona środowiskowo w perspektywie długoterminowej oraz zarządzana w 

sposób spójny z celami w zakresie osiągania korzyści ekonomicznych, społecznych i w 

dziedzinie zatrudnienia oraz przyczyniania się do dostępności dostaw żywności. 

 

WPRyb stosuje wobec zarządzania rybołówstwem podejście ostrożnościowe i ma na celu 

zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów morza odbudowywała i zachowywała 

populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających uzyskać 

maksymalny podtrzymywalny połów. 

 

WPRyb wdraża podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić 

minimalizowanie negatywnych skutków działalności połowowej dla ekosystemu 

morskiego, a także dąży do zapewnienia, aby działalność w zakresie akwakultury i 

działalność połowowa nie powodowały degradacji środowiska morskiego. 
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W ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy  

będą realizowane: 

Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca 

regionalna (art. 37 rozp. EFMR), 

Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie  

i dostosowanie połowów do ochrony gatunków (art. 38 + art. 44 ust.1 lit. c rozp. EFMR w 

zakresie rybołówstwa śródlądowego), 

Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza (art. 39 rozp. EFMR), 

Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz 

systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej – zbieranie 

utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich (art. 40 ust.1 lit a rozp. EFMR), 

Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej (art. 33 rozp. EFMR), 

Trwałe zaprzestanie działalności połowowej (art. 34 rozp. EFMR), 

Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów (art. 36 rozp. EFMR), 

Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – wymiana lub 

modernizacja głównych lub dodatkowych silników (art. 41 ust. 2 rozp. EFMR), 

Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie (obowiązek wyładunku 

wszystkich połowów (art. 43 ust. 2 rozp. EFMR) oraz podnoszenia jakości, identyfikowalności  

i kontroli wyładunków a także ochrona środowiska i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy) 
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Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – cd. 

 

 

   Usługi doradcze (art. 27 rozp. EFMR), 

  Różnicowanie i nowe formy dochodów (art. 30 + 44 ust. 4 rozp. EFMR) 

  Wsparcie dla młodych rybaków rozpoczynających działalność (art. 31 rozp. EFMR), 

  Zdrowie i bezpieczeństwo (art. 32 rozp. EFMR), 

  Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów (art. 42 + 

44 ust.1 lit. e rozp. EFMR) – celem jest umożliwienie rybakom przetwarzania, obrotu i 

bezpośredniej sprzedaży własnych połowów, 

 Innowacje (art. 26 + 44 ust. 3 rozp. EFMR) – cel to rozwijanie lub wprowadzanie nowych lub 

ulepszonych produktów, sprzętu i technik czy systemów zarządzania i organizacji, również 

na poziomie przetwarzania i obrotu, 

  Partnerstwa między naukowcami a rybakami (art. 28 + 44 ust. 3 rozp. EFMR), 

 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia 

zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny (art. 29 ust. 1 + art. 44 ust.1 lit. a 

rozp. EFMR ). 
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W ramach Priorytetu 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, 
zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy  

będzie realizowanych 9 Środków: 

 Innowacje (art. 47 rozp. EFMR), 

 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw 
akwakultury (art. 49 rozp. EFMR), 

 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę (art. 48 ust.1 lit. a-d, f-h rozp. 
EFMR), 

 Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze 
zrównoważonej akwakultury (art. 52 rozp. EFMR), 

 Zwiększanie potencjału miejsc hodowli akwakultury (art. 51 rozp. EFMR), 

 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe (art. 54 rozp. EFMR), 

 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów (art. 50 rozp. 
EFMR). 
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W ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa  

będą realizowane 2 Środki: 

1. Kontrola i egzekwowanie (art. 76 rozp. EFMR),  

2. Gromadzenie danych (art. 77 rozp. EFMR). 

W ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej  

będą realizowane 3 Środki: 

1. Wsparcie przygotowawcze (art. 62 ust. 1 lit. a rozp. EFMR), 

2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność (w tym koszty 

bieżące i aktywizacja) (art. 63 rozp. EFMR),  

3. Działania z zakresu współpracy (art. 64 rozp. EFMR). 

W ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania  

będą realizowane 4 Środki: 

1. Plany produkcji i obrotu (art. 66 rozp. EFMR), 

2. Dopłaty do składowania (art. 67 rozp. EFMR), 

3. Środki dotyczące obrotu (art. 68 rozp. EFMR), 

4. Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury (art. 69 rozp. EFMR). 
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W ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej będą 

realizowane 3 Środki: 

1. Integracja nadzoru morskiego (art. 80 ust.1 lit. a rozp. EFMR), 

2. Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji 

zasobów morskich i przybrzeżnych (art. 80 ust.1 lit. b rozp. EFMR), 

3. Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego (art. 80 ust.1 lit. c rozp. 

EFMR).  

  W ramach Priorytetu 7. Pomoc techniczna realizowany będzie 1 Środek: 

1. Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich (art. 78 rozp. EFMR). 
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Dziękuję za uwagę 

 

 

 
 Marta Rabczyńska-Kapcińska 

Wydział Polityki Strukturalnej 

Departament Rybołówstwa MRiRW 
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