
Projekt 2022-02-16 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1)

z dnia …………….. 2022 r.

w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2022 do przeliczania 

ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach 

wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich 

oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot 

Na podstawie art. 53a ust. 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 650, 694 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące współczynniki przeliczeniowe na rok 2022 do przeliczania 

ilości organizmów morskich danego gatunku podlegających wymianie w ramach wymiany 

indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich:

1) na obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. 

o rybołówstwie morskim:

a) 1 kg dorsza może być wymieniony na:

– 4 kg śledzia albo 

– 6 kg szprota,

b) 1 sztuka łososia może być wymieniona na:

– 200 kg szprota albo

– 150 kg śledzia, albo 

– 40 kg dorsza,

c) 1 kg śledzia może być wymieniony na 1 kg szprota;

2) na obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. 

o rybołówstwie morskim:

a) 1 kg molwy niebieskiej może być wymieniony na:

– 1 kg dorsza albo

– 2 kg halibuta niebieskiego, albo

– 2 kg śledzia, albo

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 
ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950). 
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– 10 kg ostroboka peruwiańskiego, albo

– 4 kg makreli, albo

– 2 kg karmazyna, albo 

– 4 kg buławika czarnego lub buławika szarego,

b) 1 kg dorsza może być wymieniony na:

– 1 kg molwy niebieskiej albo

– 2 kg halibuta niebieskiego, albo

– 2 kg śledzia, albo

– 10 kg ostroboka peruwiańskiego, albo

– 4 kg makreli, albo

– 2 kg karmazyna, albo 

– 4 kg buławika czarnego lub buławika szarego,

c) 1 kg halibuta niebieskiego może być wymieniony na:

– 7 kg ostroboka peruwiańskiego albo

– 2 kg makreli, albo 

– 1 kg buławika czarnego lub buławika szarego,

d) 1 kg śledzia może być wymieniony na:

– 1 kg halibuta niebieskiego albo

– 7 kg ostroboka peruwiańskiego, albo

– 2 kg makreli, albo 

– 1 kg buławika czarnego lub buławika szarego,

e) 1 kg makreli może być wymieniony na 2 kg ostroboka peruwiańskiego,

f) 1 kg karmazyna może być wymieniony na:

– 1 kg halibuta niebieskiego albo

– 1 kg śledzia, albo

– 2 kg makreli, albo

– 8 kg ostroboka peruwiańskiego, albo

– 2 kg buławika czarnego lub buławika szarego,

g) 1 kg buławika czarnego lub buławika szarego może być wymieniony na:

– 6 kg ostroboka peruwiańskiego albo 

– 2 kg makreli,

h) 1 kg kalmara illeks może być wymieniony na:

– 2 kg dorsza albo
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– 2 kg molwy niebieskiej, albo

– 3 kg halibuta niebieskiego, albo

– 3 kg śledzia, albo

– 15 kg ostroboka peruwiańskiego, albo

– 9 kg makreli, albo

– 2 kg karmazyna, albo 

– 3 kg buławika czarnego lub buławika szarego.

§ 2. Minimalna ilość organizmów morskich danego gatunku podlegających wymianie, 

o której mowa w § 1, wynosi odpowiednio 1 kg albo 1 sztukę.

§ 3. Jeżeli w wyniku wymiany, o której mowa w § 1, ilość organizmów morskich danego 

gatunku podlegających tej wymianie wyniesie niepełny kilogram albo niepełną sztukę, 

indywidualne kwoty połowowe organizmów morskich podlegających wymianie zaokrągla się 

w dół do pełnych kilogramów albo pełnych sztuk.

§ 4. Wielkość indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmu morskiego 

podlegającego wymianie nie może przekroczyć pozostałej do odłowienia indywidualnej kwoty 

połowowej tego gatunku określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym 

armatorowi na dany rok kalendarzowy.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI

Mariusz Gorzowski
dyrektor

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i 

redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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UZASADNIENIE

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 53a ust. 7 ustawy z 

dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 650 z późn. zm.), 

zgodnie z którym minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, 

na dany rok kalendarzowy, współczynniki przeliczeniowe do przeliczania ilości organizmów 

morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych 

kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowe warunki 

wymiany tych kwot połowowych, mając na względzie wysokość ogólnych kwot połowowych 

oraz wartość rynkową poszczególnych gatunków organizmów morskich.

Przyjmując współczynniki przeliczeniowe określone w niniejszym rozporządzeniu wzięto 

pod uwagę przepisy rozporządzenia Rady (UE) 2021/1888 z dnia 27 października 2021 r. 

ustalającego uprawnienia do połowów na rok 2022 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup 

stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/92 w odniesieniu do 

uprawnień do połowów w innych wodach (Dz. Urz. UE L 384 z 29.10.2020, str. 1), w którym 

zostały określone ogólne kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich 

podlegających limitowaniu. Określając współczynniki wzięto również pod uwagę sugestie 

środowiska rybackiego oraz aktualną wartość rynkową poszczególnych gatunków organizmów 

morskich.

Przy określeniu współczynników przeliczeniowych na obszarze, o którym mowa w art. 9 

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, pod uwagę wzięto 

w szczególności tabelę ustalającą ekwiwalent za dorsza. Tabela ta, funkcjonująca na poziomie 

Unii Europejskiej, została stworzona w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Unią 

Europejską a Norwegią. 

W rozporządzeniu zostały określone także, zgodnie z upoważnieniem, szczegółowe 

warunki dokonywania wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami. 

Zgodnie z zaproponowanymi w rozporządzeniu szczegółowymi warunkami dokonywania 

wymiany indywidualnych kwot połowowych minimalna ilość organizmów morskich 

podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych, wynosić 

może odpowiednio 1 kg albo 1 sztukę. Niniejszy przepis pozwoli na uniknięcie sytuacji, w 

której doszłoby do próby wymiany mniejszych ilości organizmów morskich. Dodatkowo 

należy wskazać, iż zgodnie z obowiązującymi aktami prawa Unii Europejskiej wartość 

organizmów morskich jest określana w kilogramach, lub w stosownych przypadkach, w liczbie 
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osobników (tak np. w art. 14 ust. 2 lit. f rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 

listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia 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.).

Jednocześnie w rozporządzeniu określono, że nie będzie dopuszczalne dokonanie 

wymiany indywidualnych kwot połowowych, w wyniku której ilość organizmów morskich 

podlegających wymianie będzie wynosić niepełny kilogram albo niepełną sztukę. 

Przedmiotowy przepis ma uniemożliwić sytuację, w której wskutek wymiany jeden 

z armatorów uzyskałby indywidualną kwotę połowową wyrażoną w niepełnych wartościach 

wagi albo miary, np. 120,5 kg.

Rozporządzenie wskazuje również, że wielkość przekazywanej indywidualnej kwoty 

połowowej danego gatunku organizmu morskiego nie może przekroczyć pozostałej do 

odłowienia indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku określonej w specjalnym 

zezwoleniu połowowym wydanym armatorowi na dany rok kalendarzowy. Zaproponowane 

rozwiązanie zapobiegnie próbom wymiany indywidualnych kwot połowowych, które nie 

znajdują się we władaniu armatora statku rybackiego biorącego udział w wymianie.

Zaproponowano, by projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym 

po dniu ogłoszenia. Zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie, by 

rozporządzenie weszło w życie w proponowanym terminie. W przedmiotowym 

rozporządzeniu, w stosunku do wydanego na rok 2021 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych 

na rok 2021 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających 

wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków 

rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot (Dz. U. poz. 476) wprowadzono 

jedynie zmianę w zakresie przelicznika wymiany śledzia na szprota. Pozostałe współczynniki 

i zasady wymian nie ulegają zmianie. W przypadku wejścia w życie rozporządzenia we 

wskazanym terminie nie dojdzie zatem do zmiany sytuacji prawnej podmiotów, na które wpływ 

ma niniejsze rozporządzenie.
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Wejście w życie projektowanego rozporządzenia w terminie innym niż dzień 1 stycznia, 

nie będzie miało wpływu na prawa podmiotów uprawnionych do dokonywania przedmiotowej 

wymiany kwot połowowych. Uprawnieni armatorzy statków rybackich składają wnioski po 

odpowiednim zaplanowaniu swojej działalności połowowej i możliwości połowowych, co 

następuje w dalszej części roku. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm krajowych, przepisów technicznych oraz 

przepisów dotyczących usług, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), w związku z tym jego projekt nie podlega 

obowiązkowi notyfikacji.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu stosownie do 

§ 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy 

Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt niniejszego rozporządzenia zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce 

Rządowy Proces Legislacyjny.

Projekt rozporządzenia został umieszczony w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Nazwa projektu
      Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi w sprawie określenia współczynników 
przeliczeniowych na rok 2022 do przeliczania ilości 
organizmów morskich danych gatunków podlegających 
wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot 
połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich, 
oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot 
połowowych

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
      Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 
      Krzysztof Ciecióra – Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
      Renata Wieczorek  – 
renata.wieczorek@minrol.gov.pl   

Data sporządzenia
     2022-01-10 

Źródło: 
Upoważnienie ustawowe  
art. 53a ust. 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie 
morskim  (Dz. U. z 2021 r. poz. 650, z późn. zm.)

Nr w wykazie prac ………………….
     

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Realizacja obligatoryjnego upoważnienia zawartego w art. 53a ust. 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 650 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze 
rozporządzenia, na dany rok kalendarzowy, współczynniki przeliczeniowe do przeliczania ilości organizmów morskich danych 
gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków 
rybackich. .

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Rekomendowanym rozwiązaniem jest określenie, w drodze rozporządzenia, na dany rok kalendarzowy, współczynników 
przeliczeniowych do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany 
indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych 
kwot połowowych, mając na względzie wysokość ogólnych kwot połowowych oraz wartość rynkową poszczególnych gatunków 
organizmów. Nie jest możliwe osiągnięcie celu za pomocą innych środków. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

Państwa członkowskie UE regulują niniejsza kwestię w drodze aktów prawa krajowego. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
(dodaj/usuń) Minister 
właściwy do spraw 
rybołówstwa

1 Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o 
rybołówstwie morskim”

Rozporządzenie nałoży na 
organ obowiązek 
wydawania zmienionych 
specjalnych zezwoleń 
połowowych zgodnie z 
przyjętymi zasadami. 

(dodaj/usuń) Armatorzy 
statków rybackich o polskiej 
przynależności

ok. 820 Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o 
rybołówstwie morskim.

Rozporządzenie określi 
współczynniki 
przeliczeniowe do 
przeliczania ilości 

mailto:renata.wieczorek@minrol.gov.pl
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organizmów morskich 
danych gatunków 
podlegających wymianie w 
ramach wymiany 
indywidualnych kwot 
połowowych pomiędzy 
armatorami statków 
rybackich, oraz 
szczegółowe warunki 
wymiany tych kwot 
połowowych.

(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Zaproponowane rozwiązania będą podlegały konsultacjom z Głównym Inspektorem Rybołówstwa Morskiego oraz następującymi 
podmiotami, w tym organizacjami społeczno-zawodowymi rybaków: 
1. Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.;
2. Krajowa Izba Producentów Ryb w Ustce;
3. Organizacja Producentów Rybnych Władysławowo Sp. z o.o.;
4. Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów;
5. Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp. z o.o.;
6. Organizacja Rybaków Łodziowych – Producentów Rybnych Sp. z o.o.;
7. Organizacja Producentów Ryb Bałtyk Sp. z o.o.;
8. Zachodniopomorska Grupa Producentów Ryb Sp. z o. o.;
9. Pomorska Organizacja Producentów – Arka Sp. z o.o.;
10. Darłowska Izba Producentów Ryb Sp. z o.o.;
11. Związek Rybaków Polskich w Ustce;
12. Stowarzyszenie Armatorów Łodziowych;
13. Stowarzyszenie Rybaków Zalewu Wiślanego;
14. Zrzeszenie Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie; 
15. Stowarzyszenie Rybak w Tolkmicku;
16. Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków;
17. Północnoatlantycka Organizacja Producentów;
18. Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb;
19. Środkowopomorska Grupa Rybacka; 20. Stowarzyszenie Importerów Ryb;
20.Stowarzyszenie Polskich Rybaków Przybrzeżnych;
21. Związek Polskich Producentów Ryb;:
22. Fundacja WWF Polska;
23. Fundacja Greenpeace Polska;
24. Fundacja MARE;
25. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej;
26. Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków;
27. Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej Rada Krajowa;
28. Konwent LGR;
29. Klub Gaja;
30. Klub Przyrodników;
31. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;
32. Konfederacja Lewiatan;
33. Forum Związków Zawodowych;
34. Krajowa Rada Izb Rolniczych;
35. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych;
36. Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność”;
37. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
38. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
39. Związek Województw Rzeczypospolitej;
40. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego;
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41. Forum Związków Zawodowych;
42. Związek Rzemiosła Polskiego;
43. Business Centre Club – Związek Pracodawców;
44. Rada Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ Solidarność;
45. Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy;
46. Instytut Rybactwa Śródlądowego;
47. Akademia Morska w Szczecinie;
48. Uniwersytet Morski w Gdyni;
49. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;
50. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydział Nauk o Środowisku);
51. Uniwersytet Gdański;
52. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
53. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
54. Polska Akademia Nauk;
55. Urząd Morski w Gdyni;
56. Urząd Morski w Szczecinie;
57. Państwowa Rada Ochrony Przyrody.
Ze względu na zakres projektowanego rozporządzenia, który nie dotyczy problematyki praw i interesów organizacji pracodawców 
oraz zadań związków zawodowych, projekt nie będzie podlegał opiniowaniu przez reprezentatywne organizacje pracodawców i 
organizacje związkowe. Projektowane rozporządzenie nie dotyczy również spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 
2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.).

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0-10)
Dochody ogółem 0

budżet państwa 0

JST 0

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0

Wydatki ogółem 0

budżet państwa 0

JST 0

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0

Saldo ogółem 0

budżet państwa 0

JST 0

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0

Źródła finansowania Brak konieczności zapewnienia odrębnego finansowania.

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń

Brak. Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w 
tym na dochody i wydatki budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
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rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0-10)
duże przedsiębiorstwa Brak
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw

Brak

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe

Brak

W ujęciu 
pieniężnym
(w mln zł, 
ceny stałe z 
…… r.)

(dodaj/usuń)
duże przedsiębiorstwa Brak
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw

Brak.

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

Brak

W ujęciu 
niepieniężnym

(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)Niemierzalne
(dodaj/usuń)

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń Brak.

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi 
przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).

 tak
 nie
 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 
 zmniejszenie liczby procedur
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów
 zwiększenie liczby procedur
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

 tak
 nie
 nie dotyczy

Komentarz: projekt nie dotyczy obciążeń regulacyjnych

9. Wpływ na rynek pracy 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 
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 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 sądy powszechne, administracyjne lub 

wojskowe

 demografia
 mienie państwowe
 inne:      

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na ww. obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Przepisy aktu prawnego wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Brak konieczności ewaluacji projektu ze względu na techniczny charakter regulacji, określającej, na dany rok kalendarzowy, 
współczynniki przeliczeniowe do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach 
wymiany indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich oraz szczegółowe warunki wymiany tych 
kwot połowowych, nie zachodzi konieczność dokonywania. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Brak. 
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