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Realizując swoje ustawowe zadania w zakresie ochrony bez-
pieczeństwa i porządku publicznego, Policja obejmuje za-

kresem swojego działania wszystkie możliwe obszary naszego 
kraju. Wśród nich znajdują się wody i tereny przywodne prze-
znaczone do powszechnego korzystania. Działalność człowieka, 
wpływ, jaki wywiera na stan środowiska wodnego, może stano-
wić jeden z obszarów zagrożeń, którego eliminacja w znacznym 
stopniu poprawi bezpieczeństwo1. Naruszenie przepisów i za-
sad może wywołać negatywne skutki dla życia, zdrowia i mienia 
osób korzystających z zasobów wodnych powszechnie dostęp-
nych. Łamanie takich przepisów może skutkować odpowiedzial-
nością karną, sankcją2, którą w drodze mandatu karnego może 
nałożyć m.in. funkcjonariusz Policji.

1 R. Maciejczyk, R. Rodziewicz, Zagrożenia sanitarno-epidemiolo-
giczne kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli w obszarze Je-
ziora Zegrzyńskiego, w: Ratownictwo wodne oraz inne aspekty bezpie-
czeństwa na obszarach wodnych. Dylematy i wyzwania, pod red. nauk. 
J. Telaka, Legionowo 2017, s. 180.
2 Tamże.

Przedmowa



M. Lis-Walewska

6
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Zadania realizowane przez Policję na wodach i terenach przy-
wodnych obejmują m.in.: 
 – zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń; 
 – zapobieganie zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie 

dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszającym porzą-
dek publiczny na wodach i terenach przywodnych; 

 – wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie i zatrzymy-
wanie sprawców, w tym w szczególności naruszających prze-
pisy w zakresie ochrony przyrody, środowiska naturalnego  
i ekologii, bezpieczeństwa w żegludze i bezpieczeństwa osób 
pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne; 

 – zapobieganie wypadkom utonięć i ratowanie ludzi; 
 – poszukiwanie osób zaginionych, przedmiotów pochodzą-

cych z przestępstw lub użytych do ich popełnienia oraz któ-
rych posiadanie jest zabronione; 

 – zabezpieczenie porządku w miejscach skażenia substancja-
mi trującymi i innymi, powodującymi zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także  
w miejscach usuwania skutków tego skażenia; 

 – zapewnienie porządku publicznego w miejscach katastrof  
i klęsk żywiołowych; 

 – szczególną ochronę zbiorników wody pitnej i rzek wpływają-
cych do tych zbiorników; 

 – kontrolowanie organizatorów imprez na wodach i terenach 
przywodnych w zakresie spełnienia warunków bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego podczas trwania tych imprez; 

 – współdziałanie z podmiotami pozapolicyjnymi mającymi  
w zakresie swoich właściwości podejmowanie działań na 
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rzecz poprawy bezpieczeństwa w przedmiotowym zakresie, 
ratownictwa na wodach oraz ekologii; 

 – w miarę posiadanych uprawnień wykonywanie prac pod-
wodnych w zakresie czynności procesowych3.

Powyższe zadania w naszym kraju realizują komisariaty rzecz-
ne i wodne oraz referaty prewencji na wodach i terenach przy-
wodnych. Służbę we wskazanych jednostkach pełni około 200 
funkcjonariuszy Policji stale lub do 400 funkcjonariuszy czaso-
wo – w sezonach o zwiększonej liczbie uczestników korzysta-
jących z wód ogólnodostępnych. W czasie służby wspomagani 
są również przez policjantów służby patrolowo-interwencyjnej 
z tych samych jednostek organizacyjnych. Mając na względzie 
doskonalenie zawodowe oraz zapewnienie jak najwyższego 
poziomu realizacji zadań przez funkcjonariuszy Policji, przy-
gotowano w Zakładzie Służby Kryminalnej CSP syntetyczny 
poradnik (tzw. taryfikator), który pozwoli na szybkie i sprawne 
kwalifikowanie czynu i właściwe nałożenie grzywny w drodze 
mandatu karnego.
Autorka opracowania, podinsp. Małgorzata Lis-Walewska, to 
funkcjonariusz Policji z długoletnim stażem służby. Swoje do-
świadczenie zawodowe zdobywała w pionie logistyki jednost-
ki szczebla wojewódzkiego, w pionie prewencji jednostek te-
renowych Policji oraz na wszystkich stanowiskach nauczyciela 

3 Na podstawie: ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.); zarządzenia nr 1386 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie metod i form wykony-
wania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach 
przywodnych (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 71, z późn. zm.).
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prawa w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Od wielu lat 
specjalizuje się w tematyce wykroczeń i postępowań w spra-
wach o wykroczenia. Jest współautorem programu nauczania na 
kursie specjalistycznym dla policjantów realizujących zadania na 
wodach i terenach przywodnych i jedynym nauczycielem pra-
wa w zakresie przedmiotowej problematyki. Ogromna wiedza 
i doświadczenie Autorki pozwalają mieć nadzieję, że niniejsze 
opracowanie przyczyni się do prawidłowego przygotowania 
funkcjonariuszy do służby na wodach i terenach przywodnych.

mł. insp. dr inż. Robert Maciejczyk



9

To jest drugie wydanie tego opracowania. Pierwsze, opubliko-
wane w 2020 r., jest nadal aktualne pod kątem merytorycz-

nym. Powstała konieczność nieznacznej zmiany publikacji, gdyż 
jednostki Policji wykazały zainteresowanie drukiem jej kolejnych 
egzemplarzy, a w drugiej połowie 2020 r. i 2021 r. w dziennikach 
promulgacyjnych opublikowano nowe teksty jednolite ustaw, 
które przywołane są w niniejszym opracowaniu. Z tego powodu 
uaktualniono publikację na dzień 30 kwietnia 2021 r.
Przedmiotowe opracowanie jest poradnikiem przedstawiają-
cym katalog istotnych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu 
w żegludze śródlądowej oraz godzących w racjonalną gospo-
darkę rybacką. Przygotowany jest w sposób przejrzysty, z poda-
niem kwalifikacji prawnej czynu zabronionego oraz wysokości 
grzywny, którą funkcjonariusz Policji może nałożyć w drodze 
mandatu karnego na podstawie aktualnie obowiązujących prze-
pisów prawa. 
Wykroczenia – określone w następujących przepisach karnych 
ustaw szczególnych: art. 27a i 27b ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 

Wstęp
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o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168); art. 34 
i 35 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350); 
art. 58, 59, 60, 61 i 62 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze 
śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863); art. 19 ustawy z dnia 
12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływa-
jących o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500) – zawierają 
znamiona, które dookreślone są w definicjach ustawowych, w tre-
ści konkretnej ustawy lub w przepisach wykonawczych. Powoduje 
to znaczną trudność w procesie stosowania prawa. Wydaje się 
więc zasadne i celowe opublikowanie niniejszego opracowania 
(tzw. taryfikatora).
Znamiona czynu zabronionego literalnie odczytywane w usta-
wach szczególnych niejednokrotnie nie są rozpoznawalne dla 
funkcjonariuszy podczas dokonywania kwalifikacji czynu. Przy-
kładowo przepis prawa art. 27b pkt 1 oraz pkt 3 z ustawy o ry-
bactwie śródlądowym o treści: Kto: 
1) dokonując połowu ryb, narusza zakaz określony w art. 8  
ust. 1 pkt 1–5 lub 11–13 (...),
3) narusza określone w art. 2 ust. 1 lub w przepisach wydanych na 
podstawie art. 2 ust. 2 warunki chowu, hodowli lub połowu organi-
zmów żyjących w wodzie innych niż ryby – podlega karze ograni-
czenia wolności albo karze grzywny nie niższej niż 200 zł. 
Takie brzmienie tego przepisu utrudnia kwalifikację prawną 
czynu bez znajomości i odwołania się do innych przepisów 
prawa wymienionych w tym artykule. 
Podkreślenia wymaga fakt, że funkcjonariusze Policji, reagu-
jąc na wykroczenie, a zwłaszcza nakładając grzywnę w drodze 
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mandatu karnego, muszą szybko i profesjonalnie podejmować 
trafne decyzje oparte na przepisach prawa. 
Niniejsze opracowanie zapewne przyczyni się do prawidłowej 
i natychmiastowej reakcji na wykroczenia, które godzą w takie 
dobra prawem chronione, jak: racjonalna gospodarka rybacka, 
bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych 
oraz bezpieczeństwo w żegludze śródlądowej, a zwłaszcza przy 
uprawianiu turystyki wodnej. Jego treści będą wykorzystywane 
przede wszystkim przez policjantów wykonujących zadania na 
wodach oraz terenach przywodnych, którzy ścigają sprawców 
wykroczeń opisanych w ww. ustawach.
Poradnik ten uwzględnia nowelizację ustawy o żegludze śródlą-
dowej oraz ustawy o rybactwie śródlądowym, wprowadzoną 
ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych 
jednostek pływających o długości do 24 m, która obowiązuje 
od 1 sierpnia 2020 r.

Autorka
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Zestawienie dot. wysokości grzywien 
za wykroczenia na wodach

Niniejsza publikacja zawiera kwalifikację prawną czynu oraz wyso-
kość grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego przez funk-
cjonariuszy Policji za wybrane wykroczenie z następujących ustaw:

 – o rybactwie śródlądowym;

 – o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych;

 – o żegludze śródlądowej;

 – o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających  
o długości do 24 m.
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1 2 3 4

Ustawa o rybactwie śródlądowym 
– art. 27a

1 art. 27a  
ust. 1 pkt 1

Połów ryb na rzecz uprawnione-
go do rybactwa bez posiadania 
przy sobie dokumentu stwier-
dzającego upoważnienie upraw-
nionego do połowu ryb (art. 5).

od 20  
do 500 

2 art. 27a  
ust. 1 pkt 2  

lit. a

Amatorski połów ryb bez posia-
dania przy sobie karty wędkarskiej 
albo karty łowiectwa podwodne-
go lub używanie tej karty mimo 
sądowego orzeczenia o odebra-
niu karty wędkarskiej lub karty 
łowiectwa podwodnego.

od 20  
do 500 

3 art. 27a  
ust. 1 pkt 2  

lit. b

Amatorski połów ryb bez po-
siadania zezwolenia od upraw-
nionego do rybactwa bądź nie-
stosowanie się do warunków 
zezwolenia lub nieprowadzenie 
rejestru amatorskiego połowu 
ryb, jeżeli zezwolenie zobowią-
zuje do jego prowadzenia.

od 20  
do 500 

Lp.
Kwalifikacja  

prawna  
czynu

Czyn  
zabroniony

Grzywna  
w złotych
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1 2 3 4

4 art. 27a  
ust. 1 pkt 3

Wprowadzanie ryb przeznaczo-
nych na przynętę do wód innych, 
niż te, z których zostały pozyska-
ne (art. 7 ust. 1a).

od 20  
do 500 

5 art. 27a  
ust. 1 pkt 4

Nieoznakowanie obrębu hodow-
lanego albo ochronnego lub 
niewłaściwe ich oznakowanie lub 
bezprawne umieszczanie takie-
go oznakowania lub niszczenie 
oznakowania obrębu hodowla-
nego albo ochronnego (art. 16 
lub 21 pkt 4).

od 20  
do 500 

6 art. 27a  
ust. 1 pkt 5

Wstęp do obrębu hodowlanego 
bez uzgodnienia terminu, miej-
sca lub sposobu wejścia do obrę-
bu hodowlanego z uprawnionym 
do rybactwa w tym obrębie albo 
wstęp do obrębu hodowlanego 
niezgodnie z tymi uzgodnienia-
mi (art. 13 ust. 2).

od 20  
do 500 

7 art. 27a  
ust. 1 pkt 6

Połów ryb z wykorzystaniem jed-
nostki pływającej nieoznakowa-
nej albo oznakowanej niezgod-
nie z art. 20 ust. 2.

Uwaga. Do 31 lipca 2020 r.: Po-
łów ryb z wykorzystaniem sprzę-
tu pływającego niezarejestro-

od 20  
do 500
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wanego lub nieoznakowanego 
albo oznakowanego niezgodnie 
z przepisami art. 20 ust. 2 lub art. 
21 pkt 4.

8 art. 27a  
ust. 1 pkt 7

Dokonywanie amatorskiego po-
łowu ryb przy użyciu jednostki 
pływającej bez zachowania wy-
mogów w zakresie bezpieczeń-
stwa uprawiania żeglugi dotyczą-
cych budowy, wyposażenia oraz 
kwalifikacji, określonych w prze-
pisach o żegludze śródlądowej 
dla statków przeznaczonych lub 
używanych wyłącznie do upra-
wiania sportu lub rekreacji. 

Uwaga. Do 31 lipca 2020 r.: Do-
konywanie amatorskiego poło-
wu ryb przy użyciu sprzętu pły-
wającego bez zachowania zasad 
bezpieczeństwa przy uprawianiu 
żeglarstwa, określonych w prze-
pisach o żegludze śródlądowej.

od 20  
do 500 

Ustawa o rybactwie śródlądowym – art. 27b

9 art. 27b  
ust. 1 pkt 1

Połów ryb w wypadkach zabronio-
nych przepisami ustawy o ochro-
nie przyrody (art. 8 ust. 1 pkt 1).

od 200  
do 500

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN
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1 2 3 4

10 art. 27b  
ust. 1 pkt 1

Połów ryb o wymiarach ochron-
nych (art. 8 ust. 1 pkt 2).

od 200  
do 500 

11 art. 27b  
ust. 1 pkt 1

Połów ryb w okresie ochronnym 
(art. 8 ust. 1 pkt 3).

od 200 
do 500 

12 art. 27b  
ust. 1 pkt 1

Połów węgorza wędką z przekro-
czeniem limitu dobowego po-
nad 2 sztuk (art. 8 ust. 1 pkt 3a).

od 200  
do 500 

13 art. 27b  
ust. 1 pkt 1

Połów ryb w odległości mniejszej 
niż 50 m od budowli i urządzeń 
hydrotechnicznych piętrzących 
wodę (art. 8 ust. 1 pkt 4).

od 200  
do 500 

14 art. 27b  
ust. 1 pkt 1

Połów ryb sieciami, wędkami 
lub kuszami innymi niż określo-
ne w przepisach wydanych na 
podstawie art. 21 (art. 8 ust. 1 
pkt 5).

od 200  
do 500 

15 art. 27b  
ust. 1 pkt 1

Połów ryb więcej niż dwiema 
wędkami jednocześnie, a w wy-
padku ryb łososiowatych i lipieni 
– więcej niż jedną wędką (art. 8 
ust. 1 pkt 11).

od 200  
do 500 

16 art. 27b  
ust. 1 pkt 1

Połów ryb wędką: w odległo-
ści mniejszej niż 50 m od roz-
stawionych w wodzie narzędzi 
połowowych uprawnionego do 

od 200  
do 500 
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rybactwa oraz oznakowanych 
przez uprawnionego do rybactwa 
krześlisk (art. 8 ust. 1 pkt 12 lit. a).

17. art. 27b  
ust. 1 pkt 1

Połów ryb wędką w odległo-
ści mniejszej niż 75 m od zna-
ku oznaczającego dokonywanie 
podwodnego połowu ryb kuszą 
(art. 8 ust. 1 pkt 12 lit. b).

od 200  
do 500 

18 art. 27b  
ust. 1 pkt 1

Połów ryb wędką przez podno-
szenie i opuszczanie przynęty  
w sposób ciągły, z wyjątkiem 
łowienia ryb pod lodem (art. 8  
ust. 1 pkt 12 lit. c).

od 200  
do 500 

19 art. 27b  
ust. 1 pkt 1

Połów ryb wędką wytwarzają-
cą w wodzie pole elektryczne  
(art. 8 ust. 1 pkt 12 lit. d).

od 200  
do 500 

20 art. 27b  
ust. 1 pkt 1

Połów kuszą ryb łososiowatych 
i węgorzy (art. 8 ust. 1 pkt 13  
lit. a).

od 200  
do 500 

21 art. 27b  
ust. 1 pkt 1

Połów ryb kuszą na szlaku że-
glownym (art. 8 ust. 1 pkt 13  
lit. b).

od 200  
do 500 

22 art. 27b  
ust. 1 pkt 1

Połów ryb kuszą od dnia 15 paź-
dziernika do dnia 15 maja (art. 8 
ust. 1 pkt 13 lit. c).

od 200  
do 500 

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN
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23 art. 27b  
ust. 1 pkt 1

Połów ryb kuszą przy użyciu spe-
cjalnych aparatów do oddycha-
nia w wodzie (art. 8 ust. 1 pkt 13 
lit. d).

od 200  
do 500 

24 art. 27b  
ust. 1 pkt 1

Połów ryb kuszą w odległości 
mniejszej niż 75 m od innych osób 
oraz ustawionych w wodzie na-
rzędzi połowowych (art. 8 ust. 1  
pkt 13 lit. e).

od 200  
do 500 

25 art. 27b  
ust. 1 pkt 2

Połów ryb podrywką wędkarską 
niezgodnie z przepisami – do-
puszczalny połów podrywką  
w miejscu i czasie połowu ryb 
wędką  (art. 7 ust. 1).

od 200  
do 500 

26 art. 27b  
ust. 1 pkt 2

Wprowadzanie do obrotu ryb 
pochodzących z amatorskiego 
połowu ryb (art. 10 ust. 1 pkt 2).

od 200  
do 500 

27 art. 27b  
ust. 1 pkt 2

Amatorski połów ryb w miejscu  
i czasie zakazanym uchwałą zarzą-
du województwa (art. 17 ust. 7).

od 200  
do 500 

28 art. 27b  
ust. 1 pkt 3

Amatorski połów raka błotnego  
i raka szlachetnego oraz narusze-
nie warunków chowu i hodowli 
raków, minogów oraz innych niż 
ryby organizmów żyjących w wo-
dzie (art. 2).

od 200  
do 500
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29 art. 27b  
ust. 1 pkt 4

Zarybianie niezgodne z przepi-
sami (art. 4b) – zarybiać może: 
uprawniony do rybactwa, instytut 
badawczy, uczelnia, fundacja lub 
organizacja producentów ryb, lub 
organizacja społeczna w porozu-
mieniu z uprawnionym do rybac-
twa, organ administracji publicz-
nej we współpracy z ww. podmio-
tami, dyrektor parku narodowego.

od 200  
do 500 

30 art. 27b  
ust. 1 pkt 5

Naruszenie nakazu niezwłoczne-
go wypuszczenia ryb do tego sa-
mego łowiska (art. 9 ust. 1) – o wy-
miarach ochronnych, w okresach 
ochronnych, ponad limit węgorza 
oraz ryb gatunkowo chronionych.

od 200  
do 500 

31. art. 27b  
ust. 1 pkt 5

Naruszenie nakazu wypuszczenia 
ryb do tego samego łowiska, jeśli 
masa ryb o wymiarach ochronnych 
przekracza 10% w razie użycia na-
rzędzia ciągnionego, a 5% w razie 
użycia narzędzia stawnego.

od 200  
do 500 

32 art. 27b  
ust. 1 pkt 6

Połów ryb za pomocą narzędzi  
i urządzeń połowowych na rzecz 
uprawnionego do rybactwa bez 
dokumentu stwierdzającego upo-
ważnienie (art. 5).

od 200  
do 500 
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33 art. 27b  
ust. 1 pkt 7

Naruszenie warunków dopusz-
czalności posiadania rybackich 
narzędzi połowowych i urządzeń 
połowowych (art. 20 ust. 1).

od 200  
do 500 

34 art. 27b  
ust. 1 pkt 7

Naruszenie obowiązku trwałego 
oznakowania narzędzi rybackich  
i urządzeń połowowych w spo-
sób uniemożliwiający ustalenie 
ich właściciela (art. 20 ust. 4).

od 200  
do 500 

35 art. 27b  
ust. 1 pkt 7

Naruszenie zakazu podejmowa-
nia z wody narzędzi rybackich  
i urządzeń połowowych (art. 20 
ust. 5).

od 200  
do 500

Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających  
na obszarach wodnych – art. 34 i 35 

36 art. 34 Niestosowanie się – przez oso-
bę, której zachowanie wyraź-
nie wskazuje, że znajduje się  
w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środka odurzającego 
– do polecenia zarządzającego 
obszarem wodnym lub upoważ-
nionej przez niego osoby niew-
chodzenia na obszar wodny albo 
do polecenia opuszczenia tego 
obszaru.

od 20  
do 500
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37 art. 35 Prowadzenie w stanie po użyciu al-

koholu lub podobnie działającego 
środka w ruchu wodnym statku lub 
innego obiektu pływającego niebę-
dącego pojazdem mechanicznym. 

od 20  
do 500

Ustawa o żegludze śródlądowej – naruszenia w zakresie  
uprawiania turystyki wodnej (sportu i rekreacji) lub połowu ryb

37 art. 58  
pkt 6

Niszczenie, uszkadzanie, przemiesz-
czanie lub wykorzystywanie zna-
ków żeglugowych do cumowania 
lub przeciągania statków.

od 20  
do 500

38 art. 60 Uprawianie żeglugi statkiem bez:
1) ważnego dokumentu bezpie-

czeństwa statku, m.in. uprosz-
czonego świadectwa zdolności 
żeglugowej, które wydaje się 
dla każdego jachtu komercyj-
nego i jednostek do połowu ryb 
(z wyjątkiem amatorskiego po-
łowu) o długości przekraczają-
cej 7,5 m i mocy silnika przekra-
czającej 15 kW – art. 34i ustawy 
(Uwaga. Do 31 lipca 2020 r. wy-
dawane było dla każdego stat-
ku używanego do uprawiania 
sportu i rekreacji o mocy silnika 
75 kW i powyżej);

2) jednorazowego zezwolenia na 
określoną podróż.

od 20  
do 500
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39 art. 61  
pkt 1

Kierowanie statkiem bez posia-
dania do tego właściwego doku-
mentu kwalifikacyjnego, tj.: 
– jachtem żaglowym o długości 

kadłuba powyżej 7,5 m;
– jachtem motorowym o mocy 

silnika powyżej 10 kW, chy-
ba że jacht motorowy po-
siada moc silnika do 75 kW 
i długość kadłuba do 13 m  
i prędkość maksymalna ogra-
niczona jest konstrukcyjnie 
do 15 km/h.

od 20  
do 500

40 art. 62  
pkt 1

Niestosowanie się do przepi-
sów w zakresie ruchu i sygnali-
zacji na śródlądowych drogach  
wodnych. 

od 20  
do 500

41 art. 62  
pkt 2

Niestosowanie się do przepisów  
w zakresie oznakowania, wypo-
sażenia i dokumentów statków.

od 20  
do 500

42 art. 62  
pkt 3

Niestosowanie się do przepisów 
w zakresie warunków ruchu i po-
stoju statków na szlaku żeglow-
nym i w portach.

od 20  
do 500

43 art. 62  
pkt 9

Zanieczyszczenie drogi wodnej 
(art. 47).

od 20  
do 500
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Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających  
o długości do 24 m – wejście w życie 1 sierpnia 2020 r.

44 art. 19  
ust. 1 pkt 1

Niedopełnienie przez właściciela 
jednostki pływającej obowiązku reje-
stracji, o którym mowa w art. 3 ust. 1,  
tj. obowiązkowi rejestracji podlega:
1) jacht oraz jednostka pływająca 

używana do amatorskiego poło-
wu ryb, o długości większej niż 
7,5 m lub napędzie mechanicz-
nym o mocy większej niż 15 kW; 

2) jednostka pływająca używana 
do połowów rybackich,

3) jednostka pływająca uprawiają-
ca żeglugę poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej 

– o ile nie posiada innej niż polska 
przynależności.
Uwaga. Do 31 lipca 2020 r. wła-
ściciel za niedopełnienie obowiąz-
ku rejestracji statku odpowiadał za 
wykroczenie z art. 59 pkt 1 usta-
wy o żegludze śródlądowej w przy-
padku naruszenia art. 18 ww. usta-
wy. Obowiązek rejestracji dotyczył 
statku używanego do celów spor-
towych i rekreacyjnych o długości 
kadłuba powyżej 12 m lub o napę-
dzie mechanicznym o mocy silnika 
większej niż 15 kW.

od 20  
do 500

od 20  
do 500
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Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 281).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2168).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1863).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania  
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457).

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób prze-
bywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350).

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych 
jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1500).

Akty prawne




