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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 …………2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad 

wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej 

i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki 

i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2168) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 maja 

1997 r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, 

legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży 

Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej (Dz. U. 

poz. 354 oraz z 2000 r. poz. 147) w załączniku nr 5 do rozporządzenia wzór legitymacji 

strażnika Społecznej Straży Rybackiej otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 

niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Legitymacje strażników Społecznej Straży Rybackiej, wydane przed dniem wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują ważność do końca 2021 r. 

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

MINISTER ROLNICTWA I 

ROZWOJU WSI 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 
ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).

Mariusz Gorzowski
Dyrektor

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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Załącznik 
do rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia ………2021 r. ( poz. ……)

WZÓR LEGITYMACJI STRAŻNIKA SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ

strona 1 strona 2

UZASADNIENIE

          Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie praw i obowiązków 
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pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki 

służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki 

i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej (Dz. U. poz. 354 oraz z 2000 r. poz. 147), 

stanowiącym wykonanie upoważnienia zawartego w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 

1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168).

Zasadniczym celem projektu rozporządzenia jest dokonanie modyfikacji wzoru 

legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej celem zapewnienia bezpieczeństwa 

ochrony danych osobowych strażnika Społecznej Straży Rybackiej podczas wykonywania 

czynności kontrolnych przez tego strażnika. 

Należy podkreślić, że z przepisu art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o 

rybactwie śródlądowym wynika, że strażnik Społecznej Straży Rybackiej w ramach 

czynności kontrolnych jest zobowiązany do okazania legitymacji kontrolowanemu. W 

związku z czym dochodzi do ujawnienia danych osobowych strażnika, w postaci podania 

miejsca jego stałego zamieszkania, które to dane nie są niezbędne do wykonywania czynności 

kontrolnych, natomiast mogą potencjalnie narażać strażnika na negatywne konsekwencje z 

tytułu ich ujawnienia.  

W związku z powyższym § 1 projektu rozporządzenia wprowadza zmianę wzoru 

legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej, stanowiącego załącznik do 

projektowanego rozporządzenia, polegającej na usunięciu na drugiej stronie w punkcie 

drugim wiersza „miejsce stałego zamieszkania”. Dodatkowo na tej samej stronie legitymacji 

w punkcie pierwszym usunięto wyraz „obywatel” przed imieniem i nazwiskiem strażnika. 

Jednocześnie w punkcie drugim na drugiej stronie legitymacji strażnika Społecznej 

Straży Rybackiej do zapisu „jest strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej” dodano wyraz 

„powiatu ………..”, pozostawiając wolne miejsce do wpisania odpowiedniej nazwy jednostki 

administracyjnej.  

W § 3 projektu przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni  od 

dnia ogłoszenia. Wejście w życie projektowanych regulacji umożliwi wymianę obecnych 

legitymacji na legitymacje zgodnie z nowym wzorem, określonym w załączniku 

do projektowanego rozporządzenia, we wskazanym terminie. Jednocześnie w przepisie 

przejściowym umożliwiono posługiwanie się dotychczasowymi legitymacjami do końca 2021 

roku. W zależności od ilości strażników w danym powiecie, w przypadku niemożności 

wymiany legitymacji w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia projektowanego rozporządzenia, 
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umożliwiono strażnikom Społecznej Straży Rybackiej wykonywanie czynności kontrolnych 

przy użyciu legitymacji wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

Nie przewiduje się skutków finansowych dla budżetu państwa związanych z wejściem 

w życie projektowanego rozporządzenia. Legitymacje strażników Społecznej Straży 

Rybackiej nie posiadają szczególnych zabezpieczeń, wpływających na koszt ich 

wytworzenia. Mając na uwadze, że na terenie danego powiatu działa maksymalnie 

kilkudziesięciu strażników Społecznej Straży Rybackiej, koszt ich wymiany nie będzie 

znaczący i ograniczy się jedynie do kosztów wydruku nowych legitymacji. Środki na 

wydanie legitymacji strażników Społecznej Straży Rybackiej zapewnia starostwo powiatowe. 

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Wykazie Prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod nr 173.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie 

podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projekt nie wywiera wpływu na działalność mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw. Projekt nie określa zasad podejmowania, wykonywania lub 

zakończenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424).

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. 

Projekt rozporządzenia nie dotyczy 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 oraz z 2020 r. poz. 568).
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Nazwa projektu:

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków 

pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, 

legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania 

strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i 

legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej.

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu:

Pan Grzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Data sporządzenia

28.09.2020 r.

Źródło: 

Upoważnienie ustawowe – 

art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 

18 kwietnia 1985 r. o 

rybactwie śródlądowym (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2168).

Nr w wykazie prac 

173
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Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu: 

Szymon Marciniak 

Szymon.Marciniak@minrol.gov.pl 

22 583 89 23

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Jaki problem jest rozwiązywany?

Celem projektowanego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2168). Podjęte działania legislacyjne w kierunku opracowania projektu rozporządzenia 

służą zapewnieniu ochrony danych osobowych strażnika Społecznej Straży Rybackiej, co ma 

służyć poprawie bezpieczeństwa strażnika w trakcie wykonywania przez niego czynności 

kontrolnych.

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

Rekomendowane rozwiązania i oczekiwane efekty:

Wprowadzenie zmian do obecnie obowiązującego wzoru legitymacji strażnika Społecznej 

Straży Rybackiej zgodnie z załącznikiem do projektowanego rozporządzenia pozwoli na 

wydanie strażnikom Społecznej Straży Rybackiej nowych legitymacji zwiększających 

ochronę danych osobowych strażnika, ze względu na wykreślenie informacji o miejscu 

zamieszkania strażnika.  

Planowane narzędzia interwencji:

Dokonanie nowelizacji obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie praw i obowiązków 

pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki 

służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i 

legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej (Dz. U. poz. 354 oraz z 2000 r. poz. 147) 

poprzez zmianę wzoru legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej. 

Nie jest możliwe osiągnięcie celu regulacji w inny sposób, ze względu na obligatoryjne 

mailto:Szymon.Marciniak@minrol.gov.pl
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upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia.

Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE? 

Projektowane rozporządzenie zawiera rozwiązania stanowiące domenę prawa krajowego.

Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Strażnicy Społecznej 

Straży Rybackiej,

Starosta powiatowy.

około 9 000 

osób 

uprawnionych 

do posiadania 

legitymacji, 

około 360 

powiatów

Dane otrzymane 

od wojewodów 

i komendantów 

wojewódzkich 

Państwowej 

Straży Rybackiej.

Projekt oddziałuje na 

strażników Społecznej Straży 

Rybackiej oraz starostów 

powiatowych poprzez 

konieczność wymiany 

dotychczasowych legitymacji, 

zgodnie z nowym wzorem.

Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, 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 zostanie przedstawiony w ramach konsultacji publicznych następującym podmiotom:

- Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego,

- Federacja Organizacji Rybaków Śródlądowych,

- Komendanci Państwowych Straży Rybackich, 

- Związek Powiatów Polskich,

- Fundacja Społeczeństwo Wędkarzy Polskich NASZE WODY, 

- Urzędy Wojewódzkie.

Konsultacje będą trwały 14 dni. 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji publicznych zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz omówione 

w raporcie z konsultacji publicznych.
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Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy problematyki praw i interesów organizacji 

pracodawców oraz zadań związków zawodowych projekt nie podlega opiniowaniu przez 

reprezentatywne organizacje pracodawców i organizacje związkowe oraz Komisję Wspólną 

Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zakres zmian rozporządzenia nie wpisuje w zakres 

kwestii wymagających konsultacji, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej 

Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, ponieważ zmiana wzoru legitymacji jest 

zmianą techniczną. Nie ulega zmianie, wynikające z art. 25 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 

o rybactwie śródlądowym, zadanie polegające na wydawaniu legitymacji strażnika 

Społecznej Straży Rybackiej przez starostę.

Projekt 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. poz. 1240, z 

późn. zm.). 

 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

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

Wydatki ogółem 

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

Saldo ogółem

Budżet państwa

JST

pozostałe jednostki 
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(oddzielnie)

Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i 

przyjętych do 

obliczeń założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie rodzić 

znaczących skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w 

tym dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego. Legitymacje strażników Społecznej Straży Rybackiej nie 

posiadają szczególnych zabezpieczeń, wpływających na koszt ich 

wytworzenia. Mając na uwadze, że na terenie danego powiatu działa 

maksymalnie kilkudziesięciu strażników Społecznej Straży Rybackiej, 

koszt ich wymiany nie będzie znaczący i ograniczy się jedynie do 

kosztów wydruku nowych legitymacji. Środki na wydanie legitymacji 

strażników SSR zapewnia starostwo powiatowe. 

Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na 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

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

rodzina, obywatele, 

gospodarstwa 

domowe, osoby 

niepełnosprawne i 

starsze

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 

…… r.)

(dodaj/usuń)

W ujęciu 

niepieniężnym

duże 

przedsiębiorstwa

Bez wpływu



– 10 –

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

Bez wpływu

rodzina, obywatele, 

gospodarstwa 

domowe, osoby 

niepełnosprawne i 

starsze

Bez wpływu

Niemierzalne (dodaj/usuń)

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i 

przyjętych do 

obliczeń założeń 

Zawarte w projektowanym rozporządzeniu przepisy nie będą miały 

wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorców, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt nie będzie oddziaływał 

na sytuację społeczną i ekonomiczną rodziny, a także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych.

 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

regulacje dotyczące oceny okresowej pracowników 

socjalnych (dodany art. 121b ustawy o pomocy 

społecznej).

 zwiększenie liczby procedur

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

 inne:      
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Wprowadzane obciążenia są 

przystosowane do ich elektronizacji. 

 tak

 nie

 nie dotyczy

Komentarz:

Wprowadzana regulacja nie nakłada obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków 

informacyjnych).

Wpływ na rynek pracy 

Regulacja nie wpływa na rynek pracy.

Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne

 sytuacja i rozwój regionalny

 inne:      

 demografia

 mienie państwowe

 informatyzacja

 zdrowie

Omówienie 

wpływu
Bezpieczeństwo realizacji zadań kontrolnych przez strażnika Społecznej 

Straży Rybackiej.

Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Rozwiązanie problemu wskazanego w pkt 1 nastąpi wraz z wejściem w życie projektowanego 

rozporządzenia. 

 W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane?

Ze względu na specyfikę przedmiotu regulacji nie jest przewidziana ewaluacja projektu. 

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

Nie dotyczy.
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