
L.p. Pytanie/wątpliwość Odpowiedź/stanowisko MRiRW 

KWESTIE RYBACKIE: 

1.  Czy jest możliwe, żeby z IRŚ otrzymać informację (chociaż zbiorowe) o 

zatrudnionych rybakach, wielkość jednostek połowowych? 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem przekazywanie i udostępnianie 

danych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o 

statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. , poz. 591 z późn. zm.). W myśl art. 

38 ww. ustawy:  

„1. Nie mogą być publikowane ani udostępniane dane jednostkowe 

uzyskane w badaniach statystycznych statystyki publicznej.  

2. Nie mogą być publikowane ani udostępniane uzyskane w badaniach 

statystycznych statystyki publicznej informacje statystyczne możliwe do 

powiązania i zidentyfikowania ich z konkretną osobą oraz dane 

indywidualne, charakteryzujące wyniki ekonomiczne działalności 

podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność gospodarczą, 

w szczególności jeżeli na daną agregację składa się mniej niż trzy podmioty 

lub udział jednego podmiotu w określonym zestawieniu jest większy niż 

trzy czwarte całości...”.   

W związku z powyższym Instytut Rybactwa Śródlądowego oraz Morski 

Instytut Rybacki jest zobowiązany do udostępniania (z zachowaniem 

przepisów ww. ustawy) zbiorczych zestawień danych dot. wielkości 

produkcji, wartości zarybienia oraz wysokości zatrudnienia. 

2.  Czy w ramach projektów współpracy finansowanych z EFMR mogą być 

realizowane projekty infrastrukturalne? 

W projektowanym rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy na realizację operacji w 

ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, 

objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 nie ma 

zapisów zakazujących bądź jakiegokolwiek ograniczenia co do projektów 

infrastrukturalnych w ramach współpracy. 

3.  Pierwszy wiersz tabeli Załącznika nr 2 do umowy ramowej mylnie 

wskazuje iż należy go wypełnić dla poddziałania „Wsparcia na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” który jest związany z realizacją PROW 2014-2020. 

W związku z powyższym wątpliwości podlega kwestia jak należy 

wypełnić harmonogram w przypadku finansowania operacji z EFMR w 

ramach PO „Rybactwo i Morze”, biorąc pod uwagę fakt, iż ustawa z 

dnia 10 lipca 2015 r.  

o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego  

Załącznik nr 2 ma zastosowanie również do EFRM, w związku z tym w 

harmonogramie należy uwzględnić całość wsparcia, o którym mowa w art. 

35 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1303/2013. 



z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego nie 

wymienia takiego poddziałania 

 


