DZIENNIK URZĘDOWY
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Warszawa, dnia 12 grudnia 2017 r.
Poz. 31
ZARZĄDZENIE Nr 30
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej, zwany
dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarki rybackiej w powierzchniowych wodach
śródlądowych.
3. Zespół pełni rolę krajowego punktu kontaktowego do celów promowania zrównoważonej
akwakultury, o którym mowa w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Strategiczne wytyczne
dotyczące zrównoważonego rozwoju akwakultury w UE [KOM(2013) 229 wersja ostateczna2)].
§ 2. Do zadań Zespołu należy:
1) wymiana informacji i poglądów, prezentacja opinii oraz stanowisk w sprawach związanych
z:

1)

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).
2)
Komunikat jest dostępny na stronie internetowej:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1509609718601&uri=CELEX:52013DC0229
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a) prowadzeniem gospodarki rybackiej i wędkarskiej w śródlądowych wodach
powierzchniowych, w szczególności w sprawach dotyczących warunków chowu, hodowli
oraz amatorskiego
i gospodarczego połowu ryb, z wyłączeniem spraw dotyczących zarybiania oraz ochrony
i rozwoju żywych zasobów wód,
b) realizacją przepisów obejmujących warunki, tryb przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy
finansowej podmiotom uprawnionym do rybactwa w wodach śródlądowych oraz do obszarów
zależnych od rybactwa śródlądowego, w tym pochodzącej z funduszy Unii Europejskiej;
2) monitoring realizowania celów i osiągania wskaźników lub ich utrzymywania na zakładanym
poziomie, w ramach otwartej metody koordynacji wdrażania wieloletniego krajowego planu
strategicznego dla akwakultury „AKWAKULTURA 2020 – Plan strategiczny rozwoju chowu
i hodowli ryb w Polsce w latach 2014-2020”;
3) nadawanie ram i określanie harmonogramów wdrażania celów strategii wieloletniego krajowego
planu strategicznego dla akwakultury „AKWAKULTURA 2020 – Plan strategiczny rozwoju
chowu
i hodowli ryb w Polsce w latach 2014-2020”;
4) opracowywanie propozycji działań doraźnych oraz systemowych ograniczających ryzyko
związane z występowaniem czynników zagrażających osiągnięciu wskaźników, o których mowa
w pkt 2.
§ 3. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Mirosław Cieśla;
2) członkowie:
a) Andrzej Abramczyk,
b) Piotr Gabriel,
c)

Stanisław Jamróz,

d) Jacek Juchniewicz,
e)

Jarosław Król,

f)

Daniel Krysiński,

g) Antoni Łakomiak,
h) Marcin Mizieliński,
i)

Jerzy Musiał,

j)

Anna Pyć,
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k) Mirosław Skołysz,
l)

Robert Stabiński,

m) Lech Staniszewski,
n) Zbigniew Szczepański,
o) Paweł Wielgosz.

§ 4. W pracach Zespołu, na zaproszenie przewodniczącego Zespołu, mogą brać również udział,
z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, reprezentujące poszczególne grupy
interesariuszy, o ile będę one posiadały wiedzę i doświadczenie w zakresie spraw związanych
z prowadzeniem gospodarki rybackiej i wędkarskiej w powierzchniowych wodach śródlądowych
lub będą wykonywały zadania z zakresu rybactwa śródlądowego.
§ 5. Zadania, o których mowa w § 2, Zespół wykonuje w trakcie posiedzeń, z których sporządza się
protokół.
§ 6. 1. Członkowie Zespołu działają kolegialnie i podejmują uchwały zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.
3. Zespół może podejmować uchwały w rozpatrywanej sprawie również w trybie obiegowym, za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Sposób uzgodnienia stanowisk w trybie, o którym mowa w ust. 3, określa przewodniczący
Zespołu.
§ 7. 1. Przewodniczący Zespołu w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu;
2) przewodniczy pracom Zespołu;
3) ustala harmonogram prac Zespołu, w tym terminy i program kolejnych posiedzeń,
z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4) podpisuje protokoły z posiedzeń Zespołu.
2. Zadania Przewodniczącego Zespołu, w razie jego nieobecności, wykonuje wskazany przez
przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.
§ 8. 1. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Przewodniczącemu oraz członkom Zespołu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży
z tytułu przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej i noclegów, w związku
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z udziałem w posiedzeniach Zespołu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce stery budżetowej z tytułu
podróży służbowej (Dz.U. poz. 167). Zwrot kosztów następuje w wysokości udokumentowanej
biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi
opłatami dodatkowymi (miejscówki), z uwzględnieniem posiadanej przez członka Zespołu ulgi na
dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.
3. Podstawowym środkiem transportu podróży, o której mowa w ust. 2 jest pociąg II klasy,
a w przypadku braku połączenia kolejowego autobus.
4. Rozliczenie kosztów podróży, o której mowa w ust. 2 następuje w terminie 14 dni od dnia
zakończenia podróży.
5. Rozliczenie kosztów podróży jest zatwierdzane pod względem merytorycznym przez Dyrektora
Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
6. Koszty, o których mowa w ust. 2, będą ponoszone ze środków finansowych Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, przewidzianych na realizację zadań z zakresu pomocy
technicznej.
§ 9. Zespół może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb pracy Zespołu.
§ 10. Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Zespołu zapewnia Departament Rybołówstwa
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

MINISTER
GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
M. GRÓBARCZYK

3)

Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 29 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października
2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej, zmienionym
zarządzeniem nr 6 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietna 2010 r.

