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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o organizacji rynku rybnego wraz z 
projektami aktów wykonawczych. 

 

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 
 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

wz. Wiceprezes Rady Ministrów 

 

(-) Grzegorz Schetyna 



Projekt 

U S T A W A 

z dnia.............................. 

o organizacji rynku rybnego1) 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

Art. 1.   Ustawa określa: 

1) zadania i właściwość organów i jednostek organizacyjnych 

w zakresie organizacji rynku rybnego uregulowanej prze-

pisami: 

a) rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grud-

nia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków pro-

duktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 

z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198), zwanego da-

lej „rozporządzeniem nr 104/2000”, i w przepisach 

Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporzą-

dzenia,  

b) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 

października 1993 r. ustanawiającego system kontroli 

mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołów-

stwa (Dz. Urz. WE L 261 z 20.10.1993, str. 1, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, 

t. 2, str. 70), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 

2847/93”,  
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c) rozporządzenia Rady (WE) nr 1566/2007 z dnia 

21  grudnia 2007 r. ustanawiającego szczegółowe za-

sady stosowania rozporządzenia Rady (WE) 

nr  1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i ra-

portowania działalności połowowej oraz w sprawie 

środków teledetekcji (Dz. Urz. UE L 340 z 22.12.2007, 

str. 46), zwanego dalej „rozporządzeniem 

nr  1566/2007”, oraz  

2) wymagania dotyczące wprowadzania do obrotu produktów 

rybnych; 

3) tryb uznawania i zasady funkcjonowania organizacji produ-

centów i ich związków oraz organizacji międzybranżowych; 

4) tryb i formy wykonywania kontroli w zakresie organizacji 

rynku rybnego; 

5) zasady przyznawania pomocy finansowej organizacjom pro-

ducentów; 

6) właściwość organów w zakresie realizacji obowiązków in-

formacyjnych i sprawozdawczych państwa członkowskiego 

dotyczących organizacji rynku rybnego. 

 

Art. 2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o bezpieczeństwie żyw-

ności i żywienia oraz przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego.  

 

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:  

1) producencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę 

prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowo-

ści prawnej, będące producentem, o którym mowa w art. 1 ti-

ret pierwsze rozporządzenia nr 104/2000; 
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2) centrum pierwszej sprzedaży – należy przez to rozumieć wy-

odrębniony w porcie rybackim lub przystani rybackiej obiekt 

wyposażony w niezbędną infrastrukturę, w szczególności wy-

ładunkową i transportową, przeznaczony do prowadzenia se-

syjnej lub aukcyjnej sprzedaży ryb, prowadzony przez uznaną 

organizację producentów, o której mowa w przepisach rozpo-

rządzenia nr 104/2000. 

 

Art. 4. Do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych 

w drodze decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, 

chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. 

 

Rozdział 2 

Produkty rybne  

 

Art. 5. 1.  Kontrola produktów rybnych, o których mowa w art. 1 tiret 

drugie rozporządzenia nr 104/2000, zwanych dalej „produktami rybnymi”, jest 

dokonywana przez: 

1) okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego – 

w szczególności przy wyładunku i pierwszej sprzedaży 

produktów rybnych pochodzących z połowów morskich; 

2) Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-              

-Spożywczych – w zakresie, trybie i na zasadach okre-

ślonych w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U.  

z 2005 r. Nr 187, poz. 1577,  z późn. zm.2)), w tym 

w  odniesieniu do kategorii świeżości określonej w roz-

porządzeniu Rady (WE) nr 2406/96 z dnia 26 listopada 
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1996 r. ustanawiającym wspólne normy handlowe w od-

niesieniu do niektórych produktów rybołówstwa 

(Dz. Urz. WE L 334 z 23.12.1996, str. 1, z późn. zm.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 2, 

str. 331), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 2406/96”, 

oraz do oznakowania określonego w rozporządzeniu 

Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001 r. 

ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozpo-

rządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informo-

wania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwa-

kultury (Dz. Urz. WE L 278 z 23.10.2001, str. 6, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, 

t. 5, str. 247), zwanym dalej „rozporządzeniem 

nr 2065/2001”. 

2. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego informuje nie-

zwłocznie Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-      

-Spożywczych o uchybieniach dotyczących produktów ryb-

nych, w tym w zakresie kategorii wielkości i kategorii świe-

żości, o których mowa w rozporządzeniu nr 2406/96, oraz 

oznakowania, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 

nr 104/2000 i w rozporządzeniu nr 2065/2001.  

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, 

w drodze rozporządzenia, wskaźniki przeliczeniowe:  

1) długości tuszek na długość całkowitą ryb – dla gatunków 

ryb, dla których ustanowiono wymiary ochronne, lub  

2) masy tuszek i filetów na masę ryb w relacji pełnej (żywą 

wagę) – dla gatunków ryb objętych kwotami połowowymi, 

w tym dla dorsza, storni, gładzicy i łososia  
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– uwzględniając wyniki badań naukowych oraz mając na 

uwadze zapewnienie kontroli przestrzegania minimalnych 

wymiarów handlowych na każdym etapie obrotu.  

 

Art. 6. 1.  Organy i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 5 

ust. 1, współdziałają w dokonywaniu kontroli produktów rybnych.  

2.  Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego przekazują 

ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, za każde półrocze kalendarzowe, 

sprawozdania o liczbie i zakresie przeprowadzonych w tym półroczu wspólnych 

kontroli, w terminie 30 dni po upływie danego półrocza.  

3.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa i minister właściwy 

do spraw rynków rolnych określą, w drodze rozporządzenia, sposób i formy 

współdziałania organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 5 

ust. 1, przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych, w tym przekazywania 

informacji, o których mowa w art. 5 ust. 2, oraz organizowania wspólnych kon-

troli, mając na uwadze skoordynowanie dokonywanych kontroli, zwiększenie 

efektywności oraz obniżenie ich kosztów. 

 

Art. 7. 1.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa: 

1) prowadzi wykaz oznaczeń handlowych przyjętych na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 4 

ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000, zwany dalej „wykazem 

oznaczeń”; 

2) ustala tymczasowe oznaczenia handlowe produktów ryb-

nych, na zasadach i w terminach określonych w art. 2 roz-

porządzenia nr 2065/2001; 
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3) powiadamia Komisję Europejską o zmianach w wykazie 

oznaczeń oraz o ustalonych tymczasowych oznaczeniach 

handlowych produktów rybnych. 

2.  Wykaz oznaczeń zawiera, w odniesieniu do każdego produktu 

rybnego, następujące informacje: 

1) nazwę handlową w języku polskim; 

2) nazwę naukową w języku łacińskim; 

3) kod 3-alfa ustalony przez Organizację Narodów Zjedno-

czonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa; 

4) nazwę lokalną lub regionalną, jeżeli występują.  

3.  Wykaz oznaczeń jest jawny i udostępniany na stronie interne-

towej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 

 

Art. 8. 1.  Umieszczenia oznaczenia handlowego produktu rybnego 

w wykazie oznaczeń dokonuje się na pisemny wniosek składany do ministra wła-

ściwego do spraw rybołówstwa.  

2.  Wniosek o umieszczenie w wykazie oznaczeń zawiera:  

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnio-

skodawcy; 

2)  nazwę naukową produktu rybnego w języku łacińskim, 

proponowaną nazwę handlową w języku polskim oraz na-

zwę lokalną lub regionalną, jeżeli nazwy takie występują; 

3) uzasadnienie wniosku.  

3.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa zasięga w sprawie 

złożonego wniosku o umieszczenie w wykazie oznaczeń opinii jednostek na-

ukowych działających w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlą-

dowego, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-                    
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-Spożywczych, Szefa Służby Celnej i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów.  

4.  Opinie, o których mowa w ust. 3, są wydawane w terminie 

14  dni od dnia otrzymania wystąpienia ministra właściwego do spraw rybołów-

stwa o ich wydanie. 

5.  Opinie, o których mowa w ust. 3, zawierają: 

1) stanowisko w sprawie akceptacji lub braku akceptacji za-

proponowanej we wniosku o umieszczenie w wykazie 

oznaczeń nazwy handlowej produktu rybnego w języku 

polskim oraz nazwy lokalnej lub regionalnej, jeżeli została 

zaproponowana; 

2) w przypadku braku akceptacji zaproponowanych nazw we 

wniosku o umieszczenie w wykazie oznaczeń – propozy-

cje ich zmiany; 

3) uzasadnienie wyrażonego stanowiska.  

6.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa umieszcza ozna-

czenie handlowe w wykazie oznaczeń, biorąc pod uwagę opinie, o których mowa 

w ust. 3, wiedzę i terminologię naukową oraz stosowane tradycyjnie nazewnic-

two produktów rybnych oraz mając na celu ochronę pewności obrotu handlowe-

go, zapewnienie właściwej informacji dla konsumenta i zapobieżenie nieuczci-

wej konkurencji.  

7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa informuje wniosko-

dawcę, w formie pisemnej, o umieszczeniu oznaczenia handlowego w wykazie 

oznaczeń. 

8. Odmowa umieszczenia oznaczenia handlowego w wykazie 

oznaczeń następuje w drodze decyzji.   
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Art. 9. 1.  W przypadku otrzymania wniosku o umieszczenie w wykazie 

oznaczeń, minister właściwy do spraw rybołówstwa może ustalić tymczasowe 

oznaczenie handlowe, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, zgodnie z tym wnio-

skiem.   

2.  Ustalenie tymczasowego oznaczenia handlowego następuje 

w drodze decyzji.   

3.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa stwierdza wyga-

śnięcie decyzji, o której mowa w ust. 2, z chwilą umieszczenia oznaczenia han-

dlowego danego produktu rybnego w wykazie oznaczeń albo z dniem, w którym 

decyzja o odmowie umieszczenia oznaczenia handlowego w wykazie oznaczeń 

stała się ostateczna.  

 

Rozdział 3 

Kodeksy dobrej praktyki rybackiej  

 

Art. 10.  1.  Kodeks dobrej praktyki rybackiej, zwany dalej „kodeksem”, 

może być dobrowolnie opracowany i przyjęty do stosowania w celu zapewnienia 

standaryzacji prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, zrównoważonego 

korzystania z żywych zasobów wód, ograniczenia negatywnego lub zwiększenia 

pozytywnego wpływu gospodarki rybackiej na środowisko oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa dostarczanych produktów rybnych, regulując sprawy nieuregu-

lowane w przepisach powszechnie obowiązujących. 

2. Kodeks zawiera w szczególności: 

1) określenie podmiotów odpowiedzialnych za przygotowa-

nie, upowszechnienie i wdrożenie kodeksu oraz nadzór 

nad jego stosowaniem przez podmioty, które zobowiąza-

ły się do jego stosowania; 
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2) wskazanie zasad lub standardów dotyczących ochrony 

żywych zasobów wód, zarządzania tymi zasobami oraz 

rozwoju sektora rybackiego, ustanowionych przez orga-

nizacje międzynarodowe lub Unię Europejską, stanowią-

cych podstawę opracowania kodeksu;  

3) warunki i sposoby prowadzenia chowu, hodowli lub po-

łowu określonego gatunku lub rodzaju ryb, w tym prze-

trzymywania i transportu ryb żywych;  

4) warunki i sposoby dokonywania przeglądów lub weryfi-

kacji postanowień kodeksu;  

5) warunki stosowania kodeksu przez zainteresowane pod-

mioty, w tym w zakresie poddawania się przeglądom 

i weryfikacjom przestrzegania jego postanowień; 

6) określenie certyfikatu, znaku graficznego lub innego 

oznaczenia świadczącego o uczestnictwie podmiotów 

w stosowaniu kodeksu – jeżeli zostały przewidziane. 

3. Kodeks może opracować:  

1) organizacja producentów, związek organizacji producen-

tów lub organizacja międzybranżowa wpisane do odpo-

wiedniego rejestru, o którym mowa w art. 24 ust. 4;  

2) organizacja społeczno-zawodowa właścicieli lub armato-

rów statków rybackich albo uprawnionych do rybactwa, 

o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 

1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. 

Nr 66, poz. 750, z późn. zm.3)); 

3) jednostka naukowa prowadząca działalność w zakresie 

rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego; 
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4) stowarzyszenie, fundacja lub inna organizacja społeczna, 

której statutowym celem jest działanie w sektorze rybac-

kim na rzecz poprawy warunków higieny, zdrowia ludzi 

i zwierząt oraz jakości produktów, a także zmniejszenia 

negatywnego oraz wspierania pozytywnego wpływu go-

spodarki rybackiej na środowisko.  

4. Podmioty, o których mowa w ust. 3, przeprowadzają pu-

bliczne konsultacje opracowanych przez nie projektów kodeksów przez upu-

blicznienie ich treści oraz zasięgnięcie opinii innych podmiotów działających 

w sektorze rybackim.   

 

Art. 11.  1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi wykaz 

kodeksów. 

2. Umieszczenia kodeksu w wykazie kodeksów dokonuje się 

na pisemny wniosek podmiotu, który go opracował.  

3. Do wniosku dołącza się kodeks wraz informacją o konsulta-

cjach, o których mowa w art. 10 ust. 4, i omówieniem ich wyników. 

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje decyzję 

o umieszczeniu kodeksu w wykazie kodeksów, jeżeli: 

1) kodeks zawiera co najmniej elementy określone w art. 10 

ust. 2; 

2) kodeks nie zawiera postanowień niezgodnych z przepi-

sami prawa; 

3) wnioskodawcą jest jeden z podmiotów wymienionych 

w art. 10 ust. 3. 

5. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa 

w ust. 4, minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, 

umieszczenia kodeksu w wykazie kodeksów. 
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6. Decyzję, o której mowa w ust. 4 albo 5, wydaje się w termi-

nie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o umieszczenie kodeksu w wykazie ko-

deksów. 

7. Wykaz kodeksów jest udostępniany na stronie internetowej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa wraz z treścią 

kodeksów ujętych w tym wykazie. 

8. W przypadku dokonania zmian w kodeksie umieszczonym 

w wykazie kodeksów, przepisy ust. 2 – 7 stosuje się odpowiednio.   

9. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje decyzję 

o wykreśleniu kodeksu z wykazu kodeksów:  

1) na pisemny wniosek podmiotu, który go opracował; 

2) w przypadku stwierdzenia, że kodeks zawiera postano-

wienia niezgodne z przepisami prawa. 

 

Art. 12.  Podmiot, który opracował kodeks umieszczony w wykazie, 

o którym mowa w art. 11 ust. 1, może uczestniczyć na prawach strony, w trybie 

i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjne-

go dla organizacji społecznych, we wszelkich postępowaniach, w których strona 

powołuje się na okoliczność stosowania danego kodeksu. 

 

Rozdział 4 

Rejestr przedsiębiorców skupujących produkty rybne 

 

Art. 13.  1.  Do skupu wprowadzanych do obrotu produktów rybnych 

pochodzących z połowów w wodach morskich jest uprawniony przedsiębiorca 

wpisany do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne, zwanego dalej 
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„rejestrem skupujących”, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa.  

2.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, 

w drodze rozporządzenia, produkty rybne inne niż określone w ust. 1, które mogą 

być skupowane od producenta wyłącznie przez przedsiębiorców wpisanych do 

rejestru skupujących, mając na uwadze zapewnienie racjonalnego gospodarowa-

nia żywymi zasobami wód, ich ochronę oraz zapewnienie środków kontroli obro-

tu określonymi gatunkami ryb.  

3. Rejestr skupujących jest prowadzony w formie elektronicz-

nej i zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

przedsiębiorcy; 

2) datę wpisu do rejestru; 

3) numer, pod którym przedsiębiorca jest wpisany do reje-

stru;  

4) określenie rodzaju wykonywanej działalności gospodar-

czej wraz z oznaczeniem symbolu Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD);  

5) weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany zgodnie 

z przepisami w sprawie sposobu ustalania weterynaryj-

nego numeru identyfikacyjnego;  

6) informację o przekroczeniu w danym roku kalendarzo-

wym rocznego obrotu finansowego, o którym mowa 

w art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 1566/2007;  

7) datę dokonania zmian w rejestrze oraz zakres tych 

zmian; 

8) podstawę wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru oraz datę 

dokonania wykreślenia. 
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4. Rejestr skupujących jest jawny i udostępniany na stronie in-

ternetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.  

 

Art. 14.  1.  Wpisu do rejestru skupujących minister właściwy do spraw 

rybołówstwa dokonuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy.  

2. Wniosek o wpis do rejestru skupujących zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

przedsiębiorcy;  

2) określenie rodzaju wykonywanej działalności gospodar-

czej wraz z oznaczeniem symbolu Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD). 

3. Do wniosku o wpis do rejestru skupujących dołącza się:  

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo za-

świadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospo-

darczej; 

2) oryginał albo kopię ostatecznej decyzji powiatowego le-

karza weterynarii o stwierdzeniu spełnienia wymagań 

weterynaryjnych i nadaniu weterynaryjnego numeru 

identyfikacyjnego, potwierdzoną za zgodność z orygina-

łem czytelnym podpisem przez przedsiębiorcę.  

4. Jeżeli wniosek o wpis do rejestru skupujących nie spełnia 

wymagań, o których mowa w ust. 2 i 3, wzywa się wnioskodawcę, w formie pi-

semnej, do usunięcia braków w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym 

niż 14 dni od dnia jego doręczenia. 

5. Jeżeli wnioskodawca mimo wezwania do usunięcia braków: 

1)  nie usunął w terminie żadnego z braków – odmawia się 

wpisu do rejestru skupujących;  
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2) usunął w terminie nie wszystkie braki – wzywa się po-

nownie wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia 

pozostałych braków w terminie określonym w wezwa-

niu, nie krótszym niż 14 dni od dnia jego doręczenia.  

6. Jeżeli wnioskodawca mimo ponownego wezwania do usu-

nięcia braków nie usunął wszystkich braków w terminie, odmawia się wpisu do 

rejestru skupujących.  

7. Odmowa wpisu do rejestru skupujących następuje w drodze 

decyzji. 

8. Po dokonaniu wpisu do rejestru skupujących wydaje się za-

świadczenie o wpisie do tego rejestru. 

 

Art. 15.  1.  Przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących zgłasza mi-

nistrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, w formie pisemnej: 

1) zmianę danych, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1, 4 

i 5, dołączając dokumenty potwierdzające tę zmianę – 

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian; 

2) przekroczenie rocznego obrotu finansowego, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 1566/2007; 

3) zaprzestanie wykonywania działalności podlegającej 

wpisowi do rejestru skupujących – w terminie 30 dni od 

dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.  

2. W przypadku dokonania w rejestrze skupujących zmiany 

danych, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1, przedsiębiorcy wydaje się uaktu-

alnione zaświadczenie o wpisie do tego rejestru.  

 

Art. 16.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji, 

wykreśla przedsiębiorcę z rejestru skupujących w przypadku:  
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1) zakazania przedsiębiorcy prowadzenia działalności podlega-

jącej wpisowi do rejestru skupujących na podstawie osta-

tecznej decyzji powiatowego lekarza weterynarii, wydanej 

w trybie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego;  

2) gdy przedsiębiorca, będąc do tego obowiązanym: 

a)  nie wystawia: 

– karty sprzedaży, o której mowa w art. 9 rozporządze-

nia nr 2847/93, zwanej dalej „kartą sprzedaży”, lub  

– deklaracji przejęcia, o której mowa w art. 9 ust. 2 ti-

ret trzecie rozporządzenia nr 2847/93, zwanej dalej 

„deklaracją przejęcia”, 

b) wystawia kartę sprzedaży lub deklarację przejęcia z na-

ruszeniem przepisów dotyczących ich zakresu lub termi-

nu przekazywania właściwym organom, określonych 

w art. 9 rozporządzenia nr 2847/93 i w ustawie, 

c) nie przechowuje karty sprzedaży lub deklaracji przejęcia 

przez okres, o którym mowa w art. 18 ust. 3  

– oraz w okresie ostatnich dwóch lat dwukrotnie została na 

niego nałożona kara pieniężna z tytułu niewykonania tych 

obowiązków; 

3)  dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3;  

4) śmierci przedsiębiorcy. 

 

Art. 17.  1.  Przedsiębiorca może ponownie wystąpić z wnioskiem 

o wpis do rejestru skupujących po upływie roku od dnia, w którym decyzja 

o wykreśleniu z tego rejestru stała się ostateczna.  
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2.  W przypadku gdy w trakcie postępowania w sprawie wykre-

ślenia z rejestru skupujących przedsiębiorca, którego postępowanie dotyczy, zło-

ży wniosek o wykreślenie z tego rejestru, wniosek ten pozostawia się bez rozpo-

znania do czasu zakończenia tego postępowania. 

3.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli wykreślenie z rejestru 

skupujących nastąpiło na skutek dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 15 

ust. 1 pkt 3.  

 

Rozdział 5 

Pierwsza sprzedaż produktów rybnych  

 

Art. 18. 1.  Kartę sprzedaży wystawia przedsiębiorca wpisany do reje-

stru skupujących i przekazuje jej: 

1) oryginał – sprzedającemu;  

2) kopię – okręgowemu inspektorowi rybołówstwa mor-

skiego właściwemu ze względu na miejsce wyładunku 

produktów rybnych, w terminie i na zasadach określo-

nych w art. 9 ust. 5 rozporządzenia nr 2847/93. 

2. Oryginał karty sprzedaży sprzedający przechowuje przez 

rok od dnia jej otrzymania od przedsiębiorcy wpisanego do rejestru skupujących. 

3.  Kopię karty sprzedaży przedsiębiorca wpisany do rejestru 

skupujących, który ją wystawił, przechowuje przez  rok od dnia wystawienia. 

4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy 

przedsiębiorca pozyskujący produkty rybne pochodzące z połowów w wodach 

morskich, o których mowa w art. 13 ust. 1, wykorzystuje je w ramach wykony-

wanej przez niego działalności gospodarczej.  
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5. Przepisy ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio do deklaracji 

przejęcia. 

 

Art. 19.  1.  Kartę sprzedaży oraz deklarację przejęcia wystawia się na 

formularzach udostępnianych w okręgowym inspektoracie rybołówstwa mor-

skiego.  

2.  Za wydanie formularzy, o których mowa w ust. 1, pobiera 

się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa.  

3.  Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego nadaje każde-

mu formularzowi karty sprzedaży oraz deklaracji przejęcia niepowtarzalny nu-

mer, który składa się z trzech pierwszych liter nazwy jego siedziby oraz z cyfr, 

które stanowią kolejny numer wydawanego formularza w danym inspektoracie 

w danym roku, i czterech cyfr oznaczających rok wydania.  

4.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość oraz sposób wnoszenia opłaty pobieranej za wydanie 

formularzy karty sprzedaży oraz deklaracji przejęcia, o których mowa w ust. 1, 

mając na względzie zapewnienie, aby opłata ta stanowiła równowartość kosztów 

wykonania tych formularzy. 

 

Art. 20.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór karty sprzedaży i wzór deklaracji przejęcia, mając na 

względzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu kontroli wprowa-

dzanych do obrotu produktów rybnych. 

 

Art. 21. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego dokonuje kontroli 

kompletności i terminowości wystawiania i przekazywania oraz przechowywania 

kart sprzedaży i deklaracji przejęcia.  
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Art. 22. Przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących, który przekro-

czył roczny obrót finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 

nr 1566/2007, przesyła w formie elektronicznej informacje, o których mowa 

w art. 5 tego rozporządzenia, do Centrum Monitorowania Rybołówstwa, o któ-

rym mowa w art. 3 rozporządzenia nr 2847/93. 

 

Art. 23.  1.  W przypadku dorszy pochodzących z połowów w Morzu 

Bałtyckim pierwsza sprzedaż odbywa się wyłącznie w centrum pierwszej sprze-

daży.  

2. Jeżeli w danym porcie lub przystani rybackiej nie znajduje 

się centrum pierwszej sprzedaży, pierwsza sprzedaż dorszy, o których mowa 

w ust. 1, może się w nich odbywać tylko wtedy, gdy dany port lub przystań ry-

backa są wyznaczone do wyładunków dorszy przez ministra właściwego do 

spraw rybołówstwa w przepisach wydanych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 

19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.4)). 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pierwszej sprzedaży 

dorszy pochodzących z połowów prowadzonych przez statki rybackie o długości 

całkowitej do 12 m, chyba że wielkość wyładunku w przeliczeniu na masę w re-

lacji pełnej (żywą wagę) wynosi powyżej 300 kg. 

 

Rozdział 6 

Organizacje producentów i ich związki oraz organizacje międzybranżowe  

 

Art. 24.  1.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy 

w sprawach uznawania organizacji producentów, związków organizacji produ-

centów oraz organizacji międzybranżowych, o których mowa w przepisach roz-

porządzenia nr 104/2000. 

 



 19

2.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa uznaje: 

1) organizację producentów, jeżeli spełnia ona wymagania 

określone w art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 104/2000;  

2) związek organizacji producentów, jeżeli spełnia on wy-

magania określone w art. 6 ust. 4 rozporządzenia 

nr 104/2000;  

3) organizację międzybranżową, jeżeli spełnia ona wyma-

gania określone w art. 13 ust. 1 rozporządzenia 

nr 104/2000. 

3. Uznanie organizacji producentów, związku organizacji pro-

ducentów lub organizacji międzybranżowej, o którym mowa w ust. 2, następuje 

w drodze decyzji, na wniosek. 

4.  Uznane organizacje producentów, związki organizacji pro-

ducentów lub organizacje międzybranżowe wpisuje się odpowiednio do rejestru: 

1) organizacji producentów albo  

2) związków organizacji producentów, albo  

3) organizacji międzybranżowych. 

5.  Wpis do każdego z rejestrów, o których mowa w ust. 4, na-

stępuje na podstawie ostatecznej decyzji o uznaniu organizacji producentów, 

związku organizacji producentów lub organizacji międzybranżowej.  

  

Art. 25.  1.  Rejestry, o których mowa w art. 24 ust. 4, prowadzi w for-

mie elektronicznej minister właściwy do spraw rybołówstwa.  

2. Rejestry, o których mowa w art. 24  ust. 4, zawierają:  

1) numer nadany w rejestrze;  

2) nazwę, siedzibę i adres podmiotu, dla którego jest pro-

wadzony rejestr; 
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3) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezento-

wania;  

4) określenie rodzaju wykonywanej działalności;  

5) datę wpisu do rejestru; 

6) datę i numer decyzji o uznaniu;  

7) listę członków zawierającą imiona, nazwiska i adresy lub 

nazwy, siedziby i adresy; 

8)  datę i numer decyzji o cofnięciu uznania;  

9)  podstawę i datę wykreślenia z rejestru.  

3.  W przypadku organizacji producentów zrzeszającej produ-

centów będących armatorami statków rybackich rejestr, o którym mowa w art. 24 

ust. 4 pkt 1, zawiera również oznaki rybackie statków rybackich. 

4.  Rejestry, o których mowa w art. 24 ust. 4, są jawne i udo-

stępniane na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw rybołówstwa, z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 2 pkt 7.  

 

Art. 26.  1.  Wniosek o uznanie składany przez organizację producentów 

zawiera: 

1) nazwę, siedzibę i adres; 

2) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezento-

wania i sposób reprezentacji, zgodnie z aktem założy-

cielskim;  

3) obszar działania; 

4) określenie kryteriów aktywności gospodarczej, o której 

mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000, 

w oparciu o które organizacja producentów występuje 

o uznanie; 
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5) określenie rodzaju wykonywanej działalności; 

6) wskazanie poławianych gatunków organizmów wodnych 

i stosowanych narzędzi połowowych – w przypadku or-

ganizacji producentów zrzeszającej producentów będą-

cych armatorami statków rybackich lub producentów 

prowadzących połowy w wodach śródlądowych;  

7) określenie produkowanych gatunków organizmów wod-

nych i metod produkcji – w przypadku organizacji pro-

ducentów zrzeszającej producentów prowadzących chów 

lub hodowlę.   

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;  

2) kopię aktu założycielskiego potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem czytelnym podpisem przez osoby upoważ-

nione do reprezentowania organizacji producentów;   

3) listę członków organizacji producentów zawierającą:  

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres,  

b) oznakę rybacką statku rybackiego – w przypadku or-

ganizacji producentów zrzeszającej producentów bę-

dących armatorami statków rybackich; 

4) oświadczenia członków organizacji producentów o przy-

stąpieniu do tej organizacji; 

5) dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów aktyw-

ności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 rozpo-

rządzenia nr 104/2000, w oparciu o które organizacja 

producentów występuje o uznanie.  
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Art. 27.  1.  Wystarczającą aktywność gospodarczą, o której mowa 

w art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000, określa się zgodnie z: 

1) art. 1 ust. 1 lit. b (i) rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 2318/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. ustanawiające-

go szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady 

(WE) nr 104/2000 w zakresie uznawania organizacji 

producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury 

(Dz. Urz. WE L 313 z 30.11.2001, str. 9; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 5, str. 263), zwa-

nego dalej „rozporządzeniem nr 2318/2001” – w przy-

padku organizacji producentów zrzeszającej armatorów 

statków rybackich; 

2) art. 1 ust. 5 zdanie pierwsze rozporządzenia 

nr  2318/2001 – w przypadku organizacji producentów 

zrzeszającej producentów prowadzących chów lub ho-

dowlę organizmów wodnych lub połowy ryb w wodach 

śródlądowych.  

2.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) obszary o wystarczającej ważności, zgodnie z kryte-

riami określonymi w art. 1 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

nr 2318/2001, mając na uwadze wielkość lub rodzaj 

wyładunków dokonywanych ze statków rybackich  

w określonych portach i przystaniach rybackich;  

2) kryteria uznawania obszaru produkcyjnego za wystar-

czająco duży, o których mowa w art. 1 ust. 5 zdanie 

pierwsze rozporządzenia nr 2318/2001, w odniesieniu 

do chowu lub hodowli organizmów wodnych lub po-

łowów ryb w wodach śródlądowych, mając na wzglę-
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dzie gatunki organizmów wodnych i rodzaje produk-

tów rybnych oraz tradycyjne cechy rynku produktów 

rybnych pochodzących z chowu lub hodowli i możli-

wości rozwoju tego rynku. 

 

Art. 28.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze 

decyzji, uznania organizacji producentów, w przypadkach gdy nie są spełnione 

warunki do uznania organizacji producentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 

rozporządzenia nr 104/2000, oraz w przypadku gdy nie upłynął okres, o którym 

mowa w art. 34 ust. 3.  

 

Art. 29. Organizacja producentów jest obowiązana do przedkładania mi-

nistrowi właściwemu do spraw rybołówstwa:  

1) informacji o zmianie danych zawartych w rejestrze, o któ-

rym mowa w art. 24 ust. 4 pkt 1, oraz innych danych mają-

cych znaczenie dla jej uznania – w terminie 30 dni od dnia 

zaistnienia tych zmian; 

2) programu operacyjnego opracowanego zgodnie z art. 9 ust. 1 

rozporządzenia nr 104/2000 – w terminie określonym 

w art. 9 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2508/2000 

z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiającego szczegółowe za-

sady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 

w odniesieniu do programów operacyjnych w sektorze rybo-

łówstwa (Dz. Urz. WE L 289 z 16.11.2000, str. 8; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, 

str. 336), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2508/2000”; 

3)  zmian programu operacyjnego – niezwłocznie od dokonania 

zmiany, w przypadkach określonych w art. 9 ust. 1 zdanie 

drugie rozporządzenia nr 104/2000; 
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4) informacji o trudnościach rynkowych oraz działaniach pod-

jętych w celu przeciwdziałania tym trudnościom – nie-

zwłocznie od podjęcia tych działań, zgodnie z art. 6 rozpo-

rządzenia nr 2508/2000;     

5) sprawozdania, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia 

nr 2508/2000 – w terminie określonym w tym przepisie.  

 

Art. 30.  1.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy 

w sprawach zatwierdzania programu operacyjnego, o którym mowa w art. 29 

pkt 2.  

2.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa zatwierdza pro-

gram operacyjny, jeżeli:  

1) zawiera on informacje, o których mowa w art. 5 i 7 roz-

porządzenia nr 2508/2000 oraz dodatkowo w: 

a) art. 1 i 2 rozporządzenia nr 2508/2000 – w przypadku 

organizacji producentów zrzeszającej producentów 

będących armatorami statków rybackich,  

b)  art. 3 i 4 rozporządzenia nr 2508/2000 – w przypadku 

organizacji producentów zrzeszającej producentów 

prowadzących chów lub hodowlę organizmów wod-

nych lub połowy ryb w wodach śródlądowych; 

2) jest zgodny ze Wspólną Polityką Rybacką. 

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje decyzję 

w sprawie zatwierdzenia programu operacyjnego w terminie określonym w art. 9 

ust. 3 rozporządzenia nr 2508/2000. 

 

Art. 31.  1.  W przypadku przekazania informacji, o których mowa  

w art. 29 pkt 4, minister właściwy do spraw rybołówstwa może wezwać, w for-
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mie pisemnej, organizację producentów do dokonania zmian programu operacyj-

nego zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 2508/2000.  

2.  Do zatwierdzenia zmiany programu operacyjnego stosuje się 

odpowiednio przepisy o zatwierdzaniu programu operacyjnego.   

 

Art. 32.  1.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa dokonuje spraw-

dzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia nr 2508/2000, 

i w przypadku stwierdzenia braków lub uchybień w zakresie określonym 

w art. 12 lit. a – c tego rozporządzenia wzywa organizację producentów, w for-

mie pisemnej, do ich usunięcia lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień w termi-

nie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 14 dni od dnia jego doręczenia.  

2. W przypadku nieprzedłożenia sprawozdania albo nieusunię-

cia braków lub uchybień, minister właściwy do spraw rybołówstwa może prze-

prowadzić kontrolę organizacji producentów. Przepis art. 43 stosuje się odpo-

wiednio.  

 

Art. 33.  1.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy 

w sprawach zatwierdzania planu poprawy jakości i udzielania organizacji produ-

centów szczególnego uznania, o których mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 

nr 104/2000. 

2.  Przed zatwierdzeniem planu poprawy jakości minister wła-

ściwy do spraw rybołówstwa dokonuje sprawdzenia jego kompletności i zgodno-

ści ze Wspólną Polityką Rybacką oraz przesyła go Komisji Europejskiej w ter-

minie określonym w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1924/2000 

z dnia 11 września 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania roz-

porządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do udzielania szczególnego 

uznania organizacjom producentów w sektorze rybołówstwa w celu poprawy 

jakości ich produktów (Dz. Urz. WE L 230 z 12.09.2000, str. 5; Dz. Urz. UE 
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Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 326), zwanego dalej „rozporządze-

niem nr 1924/2000”.  

3. W przypadku wystąpienia przez Komisję Europejską o do-

konanie zmiany planu poprawy jakości, minister właściwy do spraw rybołów-

stwa wzywa organizację producentów, w formie pisemnej, do zmiany tego planu 

zgodnie z wystąpieniem Komisji Europejskiej, w terminie określonym w we-

zwaniu.  

4.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji, 

zatwierdza plan poprawy jakości i udziela organizacji producentów szczególnego 

uznania, jeżeli plan poprawy jakości: 

1) zawiera informacje określone w art. 12 ust. 2 rozporzą-

dzenia nr 104/2000 oraz w art. 2 rozporządzenia 

nr 1924/2000; 

2) nie został odrzucony przez Komisję Europejską zgodnie 

z art. 12 ust. 3 rozporządzenia nr 104/2000. 

5. W przypadku odrzucenia planu poprawy jakości przez Ko-

misję Europejską, minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze 

decyzji, zatwierdzenia tego planu i udzielenia organizacji producentów szczegól-

nego uznania. 

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje decyzję 

w sprawie zatwierdzenia planu poprawy jakości i udzielenia organizacji produ-

centów szczególnego uznania w terminie ustalonym zgodnie z art. 12 ust. 3 roz-

porządzenia nr 104/2000. 

 

Art. 34.  1.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze 

decyzji, uznanie organizacji producentów w przypadkach określonych w art. 6 

ust. 1 lit. b oraz ust. 5 rozporządzenia nr 104/2000.  
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2.   Organizację producentów wykreśla się z rejestru, o którym 

mowa w art. 24 ust. 4 pkt 1, z dniem, z którym decyzja o cofnięciu uznania stała 

się ostateczna. 

3.  Organizacja producentów może ponownie wystąpić z wnio-

skiem o uznanie po upływie roku od dnia, w którym decyzja o cofnięciu uznania 

stała się ostateczna.  

 

Art. 35. Organizacja producentów wpisana do rejestru, o którym mowa 

w art. 24 ust. 4 pkt 1, która prowadzi centrum pierwszej sprzedaży, jest obowią-

zana do wprowadzania danych o pierwszej sprzedaży produktów rybnych doko-

nywanej w tym centrum do systemu informatycznego prowadzonego przez mini-

stra właściwego do spraw rybołówstwa. 

 

Art. 36.  1.  Wniosek o uznanie składany przez związek organizacji pro-

ducentów zawiera: 

1) nazwę, siedzibę i adres; 

2) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezento-

wania i sposób reprezentacji, zgodnie z aktem założy-

cielskim;  

3) określenie rodzaju wykonywanej działalności; 

4) wskazanie obszaru połowów, poławianych gatunków or-

ganizmów wodnych i stosowanych narzędzi połowo-

wych albo określenie produkowanych gatunków organi-

zmów wodnych i stosowanych metod produkcji przez 

organizacje producentów będące członkami związku or-

ganizacji producentów.  

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:  

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;  
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2) kopię aktu założycielskiego potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem czytelnym podpisem przez osoby upoważ-

nione do reprezentowania związku organizacji producen-

tów;  

3) listę organizacji producentów będących członkami 

związku organizacji producentów, zawierającą ich na-

zwy, siedziby i adresy; 

4) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków wyma-

ganych do uznania, określonych w art. 5 ust. 1 i 2 rozpo-

rządzenia nr 104/2000 i art. 2 rozporządzenia 

nr  2318/2001. 

 

Art. 37.  1.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje decyzję 

w sprawie uznania związku organizacji producentów w terminie określonym 

w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 104/2000.    

 2.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w dro-

dze decyzji, uznania związku organizacji producentów, jeżeli związek ten nie 

spełnia warunków wymaganych do uznania, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 

rozporządzenia nr 104/2000 i art. 2 rozporządzenia nr 2318/2001.   

 

Art. 38. Do cofania uznania związku organizacji producentów stosuje się 

odpowiednio przepis art. 34.  

 

Art. 39.  1.  Wniosek o uznanie składany przez organizację międzybran-

żową zawiera: 

1) nazwę, siedzibę i adres; 
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2) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezento-

wania i sposób reprezentacji, zgodnie z aktem założy-

cielskim;  

3) informacje, o których mowa w art. 2 rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 1813/2001 z dnia 14 września 2001 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozpo-

rządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie warunków 

udzielania i cofania uznania organizacjom międzybran-

żowym (Dz. Urz. WE L 246 z 15.09.2001, str. 7; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 5, 

str. 228), zwanego dalej „rozporządzeniem 

nr 1813/2001”. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:  

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;  

2) kopię aktu założycielskiego potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem czytelnym podpisem przez osoby upoważ-

nione do reprezentowania organizacji międzybranżowej;  

3) listę członków organizacji międzybranżowej zawierającą 

ich nazwy, siedziby i adresy; 

4) dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa 

w art. 2 rozporządzenia nr 1813/2001.  

3.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa po otrzymaniu 

wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje powiadomienia, o którym mowa 

w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000.  

 

Art. 40.  1.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje decyzję 

w sprawie uznania organizacji międzybranżowej w terminie określonym 

w art. 13 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 104/2000. 
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2.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w dro-

dze decyzji, uznania organizacji międzybranżowej, w przypadkach gdy:  

1) nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 13 

ust. 1 rozporządzenia nr 104/2000 lub art. 1 rozporzą-

dzenia nr 1813/2001;  

2) uznaniu tej organizacji sprzeciwiła się Komisja Europej-

ska. 

 

Art. 41.  1.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze 

decyzji, uznanie organizacji międzybranżowej w przypadkach określonych 

w art. 13 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 104/2000. 

2.  Cofnięcie uznania następuje po przeprowadzeniu postępo-

wania wyjaśniającego, obejmującego: 

1) poinformowanie organizacji międzybranżowej o możli-

wości cofnięcia jej uznania z podaniem przyczyn tego 

cofnięcia oraz  

2) wyznaczenie terminu do złożenia wyjaśnień, nie krót-

szego niż 30 dni.   

3.  Organizację międzybranżową wykreśla się z rejestru, o któ-

rym mowa w art. 24 ust. 4 pkt 3, z dniem, w którym decyzja o cofnięciu uznania 

stała się ostateczna. 

 

Art. 42.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa przesyła Komisji Eu-

ropejskiej informacje, o których mowa w art. 13 ust. 3 lit. d rozporządzenia 

nr 104/2000, i sprawozdanie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 

nr 1813/2001.  
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Art. 43.  1.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa przeprowadza 

kontrole organizacji producentów, związków organizacji producentów lub orga-

nizacji międzybranżowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i art. 13 ust. 3 

lit. b rozporządzenia nr 104/2000.  

2. Kontrole organizacji producentów, związków organizacji 

producentów lub organizacji międzybranżowych są przeprowadzane przez osoby 

posiadające imienne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych.  

3.  Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera wskazanie 

podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli, osoby upoważnionej do wykony-

wania czynności kontrolnych oraz miejsce i zakres kontroli. 

4.  Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upo-

ważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym 

mowa w ust. 2. 

5.  Osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrol-

nych jest uprawniona do:  

1) wejścia do siedziby organizacji producentów, związku 

organizacji producentów lub organizacji międzybranżo-

wej oraz innych miejsc wykonywania przez nie działal-

ności lub na statek rybacki członka danej organizacji; 

2) kontroli dokumentów związanych z zakresem kontroli, 

sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii;   

3) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień związanych 

z zakresem kontroli; 

4) wykonywania innych czynności niezbędnych do prze-

prowadzenia kontroli. 

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który 

podpisuje osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych oraz oso-

ba upoważniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego, a w przypadku 
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odmowy podpisania tego protokołu przez osobę upoważnioną do reprezentowa-

nia podmiotu kontrolowanego, protokół podpisuje tylko osoba upoważniona do 

wykonywania czynności kontrolnych, zamieszczając informację o odmowie 

podpisania protokołu.     

7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1 

lit. b i art. 13 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 104/2000, tryb jej przeprowadzenia 

oraz wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę rodzaj dzia-

łalności wykonywanej przez organizację producentów, związek organizacji pro-

ducentów lub organizację międzybranżową oraz sposób prowadzenia produkcji, 

poprawę jakości produktów rybnych i ich wprowadzania do obrotu, a także za-

pewnienie sprawności oraz skuteczności kontroli.  

 

Art. 44.  1.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy do 

przyjmowania wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 15 ust. 1 rozpo-

rządzenia nr 104/2000. 

2.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, 

w drodze rozporządzenia: 

1) przepisy przyjęte przez organizację producentów, które 

będą miały zastosowanie do tej organizacji oraz do pro-

ducentów niebędących członkami danej organizacji pro-

ducentów, a także okres ich stosowania – zgodnie z wa-

runkami i zasadami określonymi w art. 7 ust. 1 i 2 rozpo-

rządzenia nr 104/2000, lub  

2) przepisy przyjęte przez organizację międzybranżową, 

które będą miały zastosowanie do tej organizacji oraz do 

przedsiębiorców niebędących członkami danej organiza-

cji międzybranżowej, a także okres ich stosowania – 
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zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 1 i 2 roz-

porządzenia nr 104/2000  

– biorąc pod uwagę wnioski, o których mowa w ust. 1, oraz 

prawidłowość funkcjonowania rynku, w tym zasady wolne-

go handlu. 

3.  Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 

lub 2, minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić wysokość opłat, 

o których mowa w art. 7 ust. 8 lub art. 16 ust. 4 rozporządzenia nr 104/2000, po-

noszonych przez producentów niebędących członkami organizacji producentów 

lub przedsiębiorców niebędących członkami organizacji międzybranżowej, ma-

jąc na uwadze równomierne rozłożenie kosztów administracyjnych ponoszonych 

w wyniku stosowania przepisów, o których mowa w ust. 2. 

4.  W przypadku wydania rozporządzenia, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 1 lub 2, minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje Komi-

sji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 7 ust. 3 lub art. 16 ust. 1 roz-

porządzenia nr 104/2000. 

 

Art. 45.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w 

drodze rozporządzenia, warunki, tryb i wysokość przyznawania rekompensat 

finansowych producentom niebędącym członkami organizacji producentów w 

związku ze stosowaniem przez nich przepisów, o których mowa w art. 44 ust. 2 

pkt 1, mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie rynku, w tym ustalone ceny 

wycofania i ceny sprzedaży oraz ilości produktów rybnych, które nie zostały 

wprowadzone na rynek lub zostały wycofane z rynku, zgodnie z zasadami okre-

ślonymi w art. 8 rozporządzenia nr 104/2000.   
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Rozdział 7 

Pomoc finansowa na rynku rybnym 

 
Art. 46.  1.  Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, jest właściwy w sprawach 

przyznawania organizacji producentów pomocy finansowej z tytułu: 

1) przygotowania programu operacyjnego, który został za-

twierdzony przez ministra właściwego do spraw rybo-

łówstwa; 

2) zrealizowania działań interwencyjnych na rynku rybnym, 

obejmującej: 

a) rekompensatę finansową za wycofanie produktów 

rybnych, o której mowa w art. 21 rozporządzenia 

nr 104/2000, 

b) pomoc finansową na utrwalanie i przechowywanie 

produktów rybnych, o której mowa w art. 23 rozpo-

rządzenia nr 104/2000, 

c) zryczałtowaną rekompensatę za niezależne wycofanie 

produktów rybnych, o której mowa w art. 24 ust. 2 

rozporządzenia nr 104/2000, 

d) zryczałtowaną premię za niezależne wycofanie pro-

duktów rybnych, o której mowa w art. 24 ust. 4 roz-

porządzenia nr 104/2000, 

e) pomoc finansową na prywatne składowanie produk-

tów rybnych, o której mowa w art. 25 rozporządzenia 

nr 104/2000. 
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2.  W sprawach, o których mowa w ust. 1, właściwość miej-

scową dyrektora oddziału regionalnego Agencji ustala się ze względu na siedzibę 

organizacji producentów. 

3.  Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję 

w sprawie przyznania pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, w terminie 

60 dni od dnia złożenia wniosku o jej przyznanie. 

4.  Wypłaty pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, doko-

nuje Agencja zgodnie z przepisami o uruchamianiu środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki 

rolnej.  

 

Art. 47.  1.  Organizacja producentów składa pisemny wniosek o przy-

znanie pomocy finansowej w terminie do dnia:  

1) 31 stycznia roku następującego po roku, na który opra-

cowano program operacyjny – w przypadku pomocy, 

o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1;  

2) 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym zre-

alizowano działania interwencyjne – w przypadku po-

mocy, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2. 

2. Wniosek organizacji producentów zawiera w szczególności: 

1) wskazanie tytułu, z którego organizacja producentów 

ubiega się o przyznanie pomocy finansowej; 

2) nazwę, siedzibę i adres organizacji producentów; 

3) dane osób upoważnionych do reprezentowania organiza-

cji producentów; 

4) rachunek bankowy, na który ma być wypłacona pomoc 

finansowa; 
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5) dane dotyczące wnioskowanej kwoty pomocy finanso-

wej, niezbędne do obliczenia jej wysokości; 

6) zobowiązanie organizacji producentów do informowania 

o każdej zmianie danych zawartych we wniosku oraz 

o każdym fakcie, który ma wpływ na przyznanie pomocy 

finansowej.  

3.  Do wniosku o przyznanie pomocy finansowej dołącza się 

dokumenty potwierdzające dane zawarte w tym wniosku.  

4.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze 

rozporządzenia, wzory wniosków o przyznanie pomocy finansowej, o której 

mowa w art. 46 ust. 1, oraz rodzaje dokumentów, które dołącza się do wniosku, 

mając na względzie zapewnienie prawidłowości przyznawania pomocy finanso-

wej, a także zapewnienie jej efektywnej obsługi. 

 

Art. 48.  1.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje Preze-

sowi Agencji informacje o: 

1) uznaniu organizacji producentów i dokonaniu jej wpisu 

do rejestru, o którym mowa w art. 24 ust. 4 pkt 1, wraz 

z kopią ostatecznej decyzji o uznaniu – w terminie 14 dni 

od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna; 

2) cofnięciu uznania organizacji producentów i jej wykre-

śleniu z rejestru, o którym mowa w art. 24 ust. 4 pkt 1, 

wraz z kopią ostatecznej decyzji o cofnięciu uznania  

– w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała 

się ostateczna; 

3) każdej zmianie danych w rejestrze, o którym mowa 

w art. 24 ust. 4 pkt 1 – w terminie 14 dni od dnia jej do-

konania; 
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4) wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia programu ope-

racyjnego wraz z kopią ostatecznej decyzji o zatwierdze-

niu oraz kopią programu operacyjnego –  w terminie do 

dnia 31 marca roku, w którym program operacyjny bę-

dzie realizowany; 

5) każdej zmianie programu operacyjnego, o której mowa 

w art. 29 pkt 3, wraz z kopią ostatecznej decyzji o za-

twierdzeniu zmian oraz kopią zmienionego programu 

operacyjnego – w terminie 14 dni od dnia, w którym de-

cyzja ta stała się ostateczna; 

6) przyjęciu sprawozdania, o którym mowa w art. 12 rozpo-

rządzenia nr 2508/2000, wraz z kopią tego sprawozda-

nia. 

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje Preze-

sowi Agencji, na jego wniosek, informacje o: 

1) średnich cenach danej kategorii produktu rybnego – je-

żeli jest to niezbędne do ustalenia ceny, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 104/2000; 

2) całkowitej wielkości zbytej produkcji określonego pro-

duktu rybnego w danym obszarze produkcji – jeżeli jest 

to niezbędne do ustalenia rekompensaty, o której mowa 

w art. 10 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 104/2000.  

 

Art. 49.  1.  Organizacja producentów ubiegająca się o przyznanie po-

mocy finansowej, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 lit. b i e, prowadzi ewi-

dencję utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych. 

2.  Ewidencja zawiera w szczególności informacje o ilości i ro-

dzajach utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych, a także o ponie-

sionych kosztach utrwalenia i przechowywania tych produktów.  
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3.  Do ewidencji załącza się kopie deklaracji przejęcia produk-

tów rybnych.   

4.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz 

szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 2, mając na względzie 

uzyskanie informacji niezbędnych do weryfikacji danych podawanych przez or-

ganizacje producentów ubiegające się o przyznanie pomocy finansowej.   

 

Art. 50.  1.  Wycofanie produktów rybnych odbywa się w centrum 

pierwszej sprzedaży. 

2.  Organizacja producentów zgłasza zamiar dokonania wyco-

fania produktów rybnych okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego 

właściwemu ze względu na miejsce położenia centrum pierwszej sprzedaży.  

3.  W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, organizacja produ-

centów:  

1) podaje informacje o wycofywanym produkcie rybnym: 

nazwę gatunku, ilość, kategorię wielkości, kategorię 

świeżości, formę prezentacji, rejon połowu; 

2) wskazuje centrum pierwszej sprzedaży, w którym pro-

dukty rybne pozostaną przez określony czas, nie krótszy 

jednak niż 24 godziny.  

4. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, o którym 

mowa w ust. 2, na podstawie otrzymanego zgłoszenia dokonuje w centrum 

pierwszej sprzedaży sprawdzenia zgodności informacji podanych w zgłoszeniu 

ze stanem faktycznym.  

 

Art. 51.  1.  Organizacja producentów wystawia dokument wycofania, 

który zawiera:   
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1) datę wystawienia;  

2) kolejny numer;  

3) nazwę, siedzibę i adres organizacji producentów wysta-

wiającej dokument; 

4) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

członka organizacji producentów, który dokonał połowu; 

5) oznakę rybacką statku rybackiego i rejon połowu, z od-

niesieniem do numeru strony dziennika połowowego;  

6) informacje o wycofanym produkcie rybnym: nazwę ga-

tunku, ilość, kategorię wielkości, kategorię świeżości, 

formę prezentacji; 

7) datę i godzinę wycofania produktu rybnego;  

8) miejsce wystawienia do sprzedaży i wycofania produktu 

rybnego; 

9) cenę wycofania produktu rybnego; 

10) wskazanie sposobu rozdysponowania i miejsca przezna-

czenia produktu rybnego;  

11) podpis członka organizacji producentów, który dokonał 

połowu; 

12) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organi-

zacji producentów;  

13) potwierdzenie wycofania produktów rybnych dokonane 

przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, 

zawierające wskazanie jego siedziby, podpis i odcisk 

imiennej pieczęci.  

2. Jeżeli okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, o któ-

rym mowa w art. 50 ust. 2, stwierdzi niezgodność między stanem faktycznym 

a danymi zawartymi w dokumencie wycofania, informuje o tym ministra wła-
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ściwego do spraw rybołówstwa oraz właściwego dyrektora oddziału regionalne-

go Agencji.  

3.  Organizacja producentów przechowuje dokument wycofania 

przez 5 lat od dnia jego wystawienia, z tym że dwie kopie dokumentu przesyła 

w ciągu 48 godzin okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego, o którym 

mowa w art. 50 ust. 2.  

4.  Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, o którym 

mowa w art. 50 ust. 2: 

1)  przechowuje jedną kopię dokumentu wycofania przez 

rok od dnia jej otrzymania; 

2) przekazuje drugą kopię dokumentu wycofania właści-

wemu dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji, który 

przechowuje ją przez 5 lat od dnia jej otrzymania. 

5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór dokumentu wycofania, mając na względzie skuteczność 

i efektywność kontroli prawidłowości wycofywania produktów rybnych.   

 

Art. 52.  Do otrzymania i prowadzenia bezpłatnej dystrybucji otrzyma-

nych od organizacji producentów wycofanych produktów rybnych są uprawnione 

organizacje pożytku publicznego, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

Nr 96, poz. 873, z późn. zm.5)). 

 

Art. 53. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określa corocznie, 

w drodze rozporządzenia, wartość standardową stosowaną w danym roku poło-

wowym do obliczania pomocy finansowej, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 

lit. c, w zależności od przeznaczenia wycofywanych produktów rybnych, mając 

na względzie zachowanie prawidłowości realizacji działań interwencyjnych na 

rynku rybnym. 
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Art. 54.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w przypadku gdy 

przepisy Unii Europejskiej dotyczące działań interwencyjnych na rynku rybnym, 

o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, określają obowiązki w zakresie przekazy-

wania danych przez organizację producentów lub pozostawiają państwu człon-

kowskiemu Unii Europejskiej możliwość określenia szczegółowych warunków 

lub trybu realizacji czynności związanych z tymi działaniami, określi, w drodze 

rozporządzenia:  

1) formę, sposób i tryb przekazywania danych przez organiza-

cję producentów, w tym terminy przekazywania tych da-

nych,  

2) sposób, w jaki oznacza się wycofane produkty rybne uznane 

za nienadające się do spożycia przez ludzi w celu skutecz-

nego uniemożliwienia wprowadzenia ich do obrotu  

– mając na względzie zapewnienie sprawnej obsługi admini-

stracyjnej działań interwencyjnych na rynku rybnym, o których 

mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, ochronę praw podmiotów uczestni-

czących w tych działaniach oraz możliwość zapewnienia  

im prawidłowego w nich udziału.  

 

Art. 55.  1.  Prezes Agencji jest właściwy do przyjmowania od organiza-

cji producentów informacji, o których mowa w art. 17 ust. 4 rozporządzenia 

nr 104/2000.  

2.  Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 4 rozporządzenia 

nr 104/2000, Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rybo-

łówstwa w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.  

3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji jest właściwy do 

przyjmowania od organizacji producentów i publikowania informacji, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2509/2000 z dnia 15 listo-
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pada 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 

Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie przyznawania rekompensat finansowych za 

wycofywanie niektórych produktów rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 289 

z 16.11.2000, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, 

str. 339). 

 

Art. 56.  1.  Dyrektor oddziału regionalnego Agencji jest uprawniony do 

przeprowadzania kontroli: 

1) organizacji producentów w zakresie spełnienia warun-

ków do przyznania i wypłacenia pomocy finansowej, 

o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; 

2) uczestnictwa innych podmiotów w realizacji prowadzo-

nych przez organizację producentów działań interwen-

cyjnych na rynku rybnym, o których mowa w art. 46 

ust. 1 pkt 2. 

2.  Kontrole, o których mowa w ust. 1, są wykonywane przez 

osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez dyrektora oddziału re-

gionalnego Agencji. 

3.  Do upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się od-

powiednio przepisy art. 43 ust. 3 i 4. 

4.  Osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrol-

nych jest uprawniona do:  

1) wejścia do siedziby organizacji producentów lub pod-

miotu, o którym mowa w art. 52, lub innego miejsca, 

w którym jest wykonywana działalność podlegająca kon-

troli; 

2) kontroli dokumentów związanych z zakresem kontroli, 

sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii; 
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3) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień związanych 

z zakresem kontroli; 

4) wykonywania innych czynności niezbędnych do prze-

prowadzenia kontroli. 

5.  Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. Przepis 

art. 43 ust. 6 stosuje się odpowiednio.  

6.  Przeprowadzenie kontroli, o których mowa w ust. 1, może 

zostać powierzone innym jednostkom organizacyjnym, dysponującym odpo-

wiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi.  

7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie po-

winny spełniać jednostki organizacyjne, o których mowa 

w ust. 6,  

2) wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2,  

3) sposób sporządzenia i wzór protokołu z kontroli 

– mając na względzie zapewnienie skuteczności i prawidło-

wości kontroli w zakresie przyznawania pomocy finanso-

wej, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2.  

 

Art. 57. Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy do 

przesyłania Komisji Europejskiej informacji, o których mowa w art. 1 – 7 rozpo-

rządzenia Komisji (WE) nr 80/2001 z dnia 16 stycznia 2001 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w za-

kresie notyfikacji dotyczących uznawania organizacji producentów, ustalania cen 

oraz interwencji w zakresie organizacji wspólnego rynku produktów rybołów-

stwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 13 z 17.01.2001, str. 3, z późn. zm.; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 5, str. 3).  
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Art. 58. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest właści-

wy do przesyłania Komisji Europejskiej informacji, o których mowa w art. 1 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 2306/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. ustanawia-

jącego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 

w odniesieniu do zgłaszania cen przywożonych produktów rybołówstwa 

(Dz. Urz. UE L 348 z 21.12.2002, str. 94; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-

ne, rozdz. 4, t. 5, str. 361). 

 

Art. 59.  1. W odniesieniu do produkcji, pierwszej sprzedaży i prze-

twórstwa produktów rybnych, minister właściwy do spraw rybołówstwa może 

udzielać pomocy finansowej innej niż wymieniona w art. 46 ust. 1, w zakresie 

określonym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wsparcia państwa w sek-

torze rybackim. 

2.  Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, 

cele, na jakie pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, będzie udzielana, wa-

runki jej dopuszczalności, tryb udzielania oraz sposób jej monitorowania, mając 

na względzie konieczność efektywnego i skutecznego wykorzystania pomocy 

oraz zapewnienie przejrzystości jej udzielania.   

  

Rozdział 8 

Nadzór, kontrola i monitorowanie obrotu niektórymi gatunkami ryb  

 

Art. 60. Minister właściwy do spraw rybołówstwa: 

1) zatwierdza i przyjmuje: 

a) dokument statystyczny, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003 z dnia 8 kwiet-

nia 2003 r. wprowadzającego system w odniesieniu do 

statystycznego monitorowania handlu tuńczykiem błę-

kitnopłetwym, włócznikiem i opastunem wewnątrz 



 45

Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 295 z 13.11.2003, str. 1; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 6, 

str. 51), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1984/2003”, 

b) certyfikat powrotnego wywozu, o którym mowa w art. 6 

ust. 1 rozporządzenia nr 1984/2003, oraz przesyła jego 

kopię państwu będącemu państwem bandery statku ry-

backiego lub państwem wywozu, zgodnie z art. 6 ust. 3 

tego rozporządzenia; 

2)  zatwierdza: 

a) dokument statystyczny, o którym mowa w art. 5 ust. 1 

rozporządzenia nr 1984/2003, i przesyła jego kopię pań-

stwu członkowskiemu będącemu państwem bandery stat-

ku rybackiego, 

b) dokumentację, o której mowa w art. 15 ust. 1 i art. 16 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1035/2001 z dnia 22 maja 

2001 r. ustanawiającego system dokumentacji połowów 

dla Dissostichus spp. (Dz. Urz. WE L 145  

z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 11, t. 37, str. 299, z późn. zm.), 

zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1035/2001”; 

3) przekazuje: 

a) informacje, o których mowa w art. 5 ust. 4 i art. 8 – 10 

rozporządzenia nr 1984/2003, 

b) informacje, o których mowa w art. 13 ust. 3 i art. 15 

ust. 3 rozporządzenia nr 1035/2001, 

c) dane, o których mowa w art. 22 rozporządzenia 

nr 1035/2001, 

d) kopie dokumentacji połowów lub kopie dokumentów, 

o których mowa  w art. 20 rozporządzenia nr 1035/2001, 



 46

e) numer potwierdzenia, o którym mowa w art. 9 rozporzą-

dzenia nr 1035/2001; 

4)  wydaje: 

a) formularze dokumentacji połowów, o których mowa 

w art. 6 rozporządzenia nr 1035/2001, 

b) zatwierdzoną dokumentację połowów, o której mowa 

w art. 22a rozporządzenia nr 1035/2001; 

5) przyjmuje: 

a) informacje, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. d rozporzą-

dzenia nr 1035/2001, 

b) dokumenty i kopie dokumentów, o których mowa 

w art. 10 ust. 3, art. 11 i art. 12 ust. 3 rozporządzenia 

nr 1035/2001; 

6) dokonuje notyfikacji, o której mowa w art. 21 rozporządze-

nia nr 1035/2001. 

 

Art. 61. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego dokonuje: 

1) kontroli posiadania wymaganej dokumentacji połowów 

w przypadkach, o których mowa w art. 4 i 5 rozporządzenia 

nr 1035/2001, oraz należytego jej wypełniania; 

2) zatwierdzenia dokumentacji połowów, o którym mowa 

w art. 10 ust. 1 lit. b oraz art. 12 ust. 1 tiret pierwsze rozpo-

rządzenia nr 1035/2001. 

 

Art. 62.  1.  Wprowadzanie do obrotu produktów rybnych z gatunków, 

których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru zrów-

noważonej eksploatacji na podstawie przepisów Unii Europejskiej, umów lub 

porozumień międzynarodowych, podlega dodatkowo kontroli obejmującej 
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w szczególności pochodzenie tych produktów, w tym warunki dokonania ich 

połowu, na zasadach i w sposób określony w tych przepisach, umowach lub po-

rozumieniach.  

2.  Za dokument potwierdzający pochodzenie produktu rybne-

go z gatunków, o których mowa w ust. 1, uznaje się każdy dokument towarzy-

szący danemu produktowi rybnemu, jeżeli zawiera on: 

1) kolejny numer i datę wystawienia; 

2) nazwę, siedzibę i adres oraz podpis podmiotu wystawia-

jącego dokument; 

3) nazwę, siedzibę i adres odbiorcy; 

4) opis produktu rybnego: gatunek, ilość, rodzaj i kategorię 

wielkości; 

5) datę otrzymania produktu rybnego oraz nazwę, siedzibę 

i adres producenta i miejsce produkcji tego produktu – 

jeżeli podmiot wystawiający dokument nie jest jednocze-

śnie producentem danego produktu rybnego; 

6) adnotację, że dokument ten stanowi jednocześnie doku-

ment potwierdzający pochodzenie danego produktu ryb-

nego. 

3.  Podmiot wystawiający dokument potwierdzający pochodze-

nie produktu rybnego z gatunków, o których mowa w ust. 1, przechowuje ten 

dokument przez 5 lat od dnia jego wystawienia.  

4.  W przypadku wprowadzania do obrotu produktów rybnych 

z gatunków, o których mowa w ust. 1, podmiot wprowadzający te produkty do 

obrotu: 

1)  prowadzi zestawienie sprzedaży, w którym podaje: 

a) gatunek danego produktu rybnego, 
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b) ilość, rodzaj i kategorię wielkości danego produktu 

rybnego, 

c) datę sprzedaży; 

2)  zaopatruje produkt rybny w dokument potwierdzający 

jego pochodzenie.  

5. Zabrania się wprowadzania do obrotu produktów rybnych 

z gatunków, o których mowa w ust. 1, niezaopatrzonych w dokument potwier-

dzający ich pochodzenie. 

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, 

w drodze rozporządzenia: 

1)  rodzaje dokumentów, o których mowa w ust. 2, które 

uznaje się za potwierdzające pochodzenie danego pro-

duktu rybnego, w tym dokonanie połowu zgodnie z wa-

runkami określonymi dla danego gatunku, lub 

2) szczegółowy sposób i tryb potwierdzania pochodzenia 

produktu rybnego, w tym dokonania połowu zgodnie 

z warunkami określonymi dla danego gatunku,  

w odniesieniu do połowów prowadzonych przez upraw-

nionych do rybactwa  w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy 

z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym lub 

armatorów statków rybackich  

– mając na względzie zapewnienie skutecznej kontroli 

wprowadzania do obrotu produktów rybnych z gatunków, 

których zasoby są objęte środkami służącymi ich zrówno-

ważonej eksploatacji, a także zapewnienie niewprowadzania 

do obrotu produktów rybnych pochodzących z nielegalnych, 

nierejestrowanych lub nieudokumentowanych połowów lub 

o nieudokumentowanym pochodzeniu.  
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7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w przypadku gdy 

przepisy Unii Europejskiej, umów lub porozumień międzynarodowych dotyczące 

wprowadzania do obrotu produktów rybnych z gatunków, o których mowa 

w ust. 1, ustalą inne obowiązki niż określone w ust. 3 – 5, w tym obowiązki do-

tyczące obrotu tymi produktami, określi, w drodze rozporządzenia:   

1) warunki lub tryb realizacji tych obowiązków lub 

2) rodzaje dokumentów niezbędnych do realizacji tych 

obowiązków  

– mając na względzie ochronę żywych zasobów wód i za-

pewnienie ich zrównoważonej eksploatacji oraz pewności 

obrotu, a także realizację zobowiązań Rzeczypospolitej Pol-

skiej wynikających z przepisów Unii Europejskiej, umów 

lub porozumień międzynarodowych. 

 

Rozdział 9 

Kary pieniężne 

 

Art. 63.  1.  Kto: 

1) skupuje produkty rybne, o których mowa w art. 13 ust. 1 

lub 2, nie będąc wpisanym do rejestru skupujących, 

2) posługuje się zaświadczeniem o wpisie do rejestru sku-

pujących zawierającym dane niezgodne ze stanem fak-

tycznym, 

3) będąc do tego obowiązanym jako przedsiębiorca wpisa-

ny do rejestru skupujących, nie dokonuje zgłoszenia, 

o którym mowa w art. 15 ust. 1,  
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4) sprzedaje produkty rybne podmiotom niewpisanym do 

rejestru skupujących w ilości przekraczającej dopusz-

czoną do sprzedaży bezpośredniej,    

5) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 18 ust. 1 i 5 nie 

wystawia karty sprzedaży lub deklaracji przejęcia,  

6) wystawia kartę sprzedaży lub deklarację przejęcia z na-

ruszeniem przepisów dotyczących ich zakresu lub termi-

nu ich przekazywania właściwym organom, określonych 

w art. 9 rozporządzenia nr 2847/93 i w ustawie, 

7) dokonuje sprzedaży dorszy pochodzących z połowów 

w Morzu Bałtyckim w sposób niezgodny z art. 23, 

8)  podpisuje dokument wycofania, o którym mowa 

w art. 51 ust. 1, nie będąc osobą, o której mowa w art. 51 

ust. 1 pkt 11 lub 12, lub podpisuje dokument zawierający 

dane niezgodne ze stanem faktycznym, 

9) wprowadza do obrotu produkty rybne niezaopatrzone 

w dokument potwierdzający ich pochodzenie wbrew za-

kazowi, o którym mowa w art. 62 ust. 5,  

10) będąc do tego obowiązanym, nie posiada dokumentacji 

połowów dla Dissostichus spp. w rozumieniu art. 3 lit. b 

rozporządzenia nr 1035/2001 lub nienależycie taką do-

kumentację wypełnia 

– podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej 

dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospo-

darce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzę-

dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.  

2.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa 
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w ust. 1, mając na względzie rodzaj naruszenia i stopień tego naruszenia ze 

względu na prawidłowe funkcjonowanie rynku rybnego oraz oddziaływanie na 

stan żywych zasobów wód oraz wysokość możliwej do osiągnięcia korzyści fi-

nansowej wynikającej z naruszenia.  

 

Art. 64.  1.  Karę pieniężną, o której mowa w art. 63: 

1) pkt 1, 2 i 4 – 10, wymierza, w drodze decyzji, okręgowy 

inspektor rybołówstwa morskiego; 

2) pkt 3, wymierza, w drodze decyzji, minister właściwy do 

spraw rybołówstwa.  

2.  Od decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje odwo-

łanie do ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 

 

Art. 65. 1.  Kary pieniężnej, o której mowa w art. 63, nie nakłada się, 

jeżeli od dnia popełnienia czynu lub zaniechania działania upłynęło 5 lat. 

2.  Wymierzonej kary pieniężnej nie pobiera się, jeżeli od dnia, 

w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna, upłynęło 5 lat. 

3. Bieg przedawnienia, o którym mowa w ust. 2, przerywa się 

przez dokonanie pierwszej czynności egzekucyjnej, o której ukarany został po-

wiadomiony. 

4. Po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono na nowo od 

dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne. 

5. Kolejne wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie prze-

rywa biegu przedawnienia. 

 

Art. 66.  1.  Od nieuiszczonych w terminie kar pieniężnych pobiera się 

odsetki za zwłokę w wysokości i na zasadach określonych dla zaległości podat-
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kowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.6)). 

2.  Egzekucja wymierzonych kar wraz z odsetkami za zwłokę 

następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

3.  Kwoty ściągnięte z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód 

budżetu państwa.  

 

Rozdział 10 

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 

 

Art. 67.  W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. 

Nr  62, poz. 574, z późn. zm.4)) po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu: 

„Art. 56a.  Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego re-

alizują zadania określone w przepisach o organiza-

cji rynku rybnego za pośrednictwem inspektorów.”. 

 

Art. 68.  W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634) w art. 4 w ust. 1 pkt 8 otrzy-

muje brzmienie:   

„8)  realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa 

w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i przetwórstwa produk-

tów rolnych lub ze wspólnej Polityki Rolnej lub w zakresie 

objętym działem administracji rządowej – rybołówstwo.”. 

 

Art. 69.  Rejestry: 

1) przedsiębiorców skupujących produkty rybne, 
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2) organizacji producentów rybnych objętych pomocą finanso-

wą,  

3) organizacji międzybranżowych, 

4) związków organizacji producentów rybnych 

– prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych stają 

się odpowiednio rejestrami, o których mowa w art. 13 ust. 1 

i art. 24 ust. 4. 

Art. 70.  1.  Przedsiębiorcy wpisani do rejestru skupujących w dniu wej-

ścia w życie ustawy tracą prawo do prowadzenia działalności w zakresie skupu 

produktów rybnych, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy 

nie przedłożą ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa ostatecznej decyzji 

powiatowego lekarza weterynarii o stwierdzeniu spełnienia wymagań weteryna-

ryjnych i nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie z przepi-

sami o produktach pochodzenia zwierzęcego. 

2.  W przypadku utraty prawa do prowadzenia działalności 

w zakresie skupu produktów rybnych na podstawie ust. 1, minister właściwy do 

spraw rybołówstwa wydaje decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru sku-

pujących.  

 

Art. 71.  1.  Przedsiębiorcy wpisani do rejestru skupujących w dniu wej-

ścia w życie ustawy, w terminie miesiąca od dnia jej wejścia w życie, są obowią-

zani poinformować, w formie pisemnej, ministra właściwego do spraw rybołów-

stwa, czy przekroczyli roczny obrót finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

rozporządzenia nr 1566/2007.  

2.  W przypadku nieprzekazania informacji, o której mowa 

w ust. 1, minister właściwy do spraw rybołówstwa wzywa, w formie pisemnej, 

do jej przekazania w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.  
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3.  Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania, o którym mowa 

w ust. 2, nie przekaże informacji w wymaganym terminie, minister właściwy do 

spraw rybołówstwa wymierza, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzę-

dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

 

Art. 72.  W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy minister 

właściwy do spraw rybołówstwa udostępni na stronie internetowej urzędu go 

obsługującego wykaz oznaczeń handlowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 

pkt 1.  

 

Art. 73.  Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7, art. 23 

ust. 7, art. 24 ust. 3 i art. 24a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 74 zachowują moc 

do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 20, art. 47 ust. 4 oraz art. 49 ust. 4 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż 

przez 2 lata od dnia jej wejścia w życie.  

 

Art. 74. Traci moc ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku 

rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej (Dz. U. Nr 34, poz. 291 

i Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 12, poz. 64 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125). 

 

Art. 75. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 
                                                      
1)  Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie oraz ustawę 

z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, 

poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238. 
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, 

poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229, z 2004 r. Nr 92, 
poz. 880, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. 
Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125.  

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, 
poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, 
poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr  66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, 
Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, 
poz. 818, Nr 195, poz. 1414 i Nr 225, poz. 1671 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 745 i Nr 141, 
poz. 888. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14/09/BS 



UZASADNIENIE 

 

Obowiązująca ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego 

i  pomocy finansowej w gospodarce rybnej (Dz. U. Nr 34, poz. 291, z późn. zm.) 

była dotychczas trzykrotnie nowelizowana. Pierwsza zmiana, dokonana ustawą 

z  dnia 20  kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku 

z  uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej 

(Dz. U. Nr 96, poz. 959), dotyczyła mechanizmów interwencyjnych na rynku 

rybnym i  określenia wzorów wniosków o przyznawanie pomocy finansowej or-

ganizacjom producentów rybnych. Kolejna nowelizacja, dokonana ustawą z dnia 

16  grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego i pomocy fi-

nansowej w gospodarce rybnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 64), miała na celu 

zapewnienie realizacji przez Rzeczpospolitą Polską obowiązków związanych 

z monitorowaniem, a także niezbędnych w handlu wewnątrzwspólnotowym do-

kumentowaniem połowów oraz obrotu następującymi gatunkami ryb: tuńczy-

kiem błękitnopłetwym, włócznikiem, opastunem oraz Dissostichus spp. (anta-

rem), w szczególności wskazania organu właściwego do wykonywania 

niektórych obowiązków związanych z dokumentowaniem połowów i obrotu, 

wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003 z dnia 8 kwietnia 

2003  r. wprowadzającego system w odniesieniu do statystycznego monitorowa-

nia handlu tuńczykiem błękitnopłetwym, włócznikiem i opastunem wewnątrz 

Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 295 z 13.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wyda-

nie specjalne rozdz. 4, t. 6, str. 51) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1035/2001 

z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego system dokumentacji połowów dla Dis-

sostichus spp. (Dz. Urz. WE L 145 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne rozdz. 11, t. 37, str. 299, z późn. zm.). Ostatnia zmia-

na, dokonana ustawą z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach ad-

ministracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 125), wią-

zała się z wydzieleniem z istniejącego działu administracji rządowej – rolnictwo 

nowego działu administracji – rybołówstwo i przekazaniem wchodzących w jego 
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skład spraw z zakresu rynku rybnego, które dotychczas należały do ministra wła-

ściwego do spraw rolnictwa, ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa.   

Dotychczasowe doświadczenia z obowiązywania ustawy z dnia 22 stycznia 

2004  r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej 

wskazują, że wymienione nowelizacje były niewystarczające do zapewnienia 

sprawnego funkcjonowania i organizacji rynku rybnego. Obowiązywanie przed-

miotowych przepisów pokazało, że wciąż pozostają zagadnienia wymagające 

doprecyzowania, zmiany czy włączenia do przedmiotowej ustawy. Biorąc zaś 

pod uwagę, że zakres projektowanych zmian, uzupełnień i uaktualnień obowią-

zujących przepisów jest szeroki i dotyczy różnych fragmentów ustawy, a także 

przez wzgląd na czytelność przepisów dla adresatów i zapewnienie ich spójności, 

uznano, że lepszym rozwiązaniem jest przedłożenie nowego projektu ustawy niż 

dokonywanie kolejnej nowelizacji ustawy, która i tak była już trzykrotnie nowe-

lizowana.  

Należy mieć przy tym na uwadze, że funkcjonowanie rynku rybnego jest  

w przeważającym zakresie regulowane przez przepisy Unii Europejskiej, które 

obowiązują wprost i bezpośrednio. Mogą one być zwykle stosowane bezpośred-

nio, jednak niekiedy wymagają od państwa członkowskiego na przykład wskaza-

nia właściwych organów, które będą realizować określone w nich zadania. Prak-

tyka stosowania przepisów w tym zakresie pokazała, że zachodzi potrzeba 

usystematyzowania i kompleksowego ujęcia w jednym akcie prawa krajowego 

zagadnień ujętych w szeregu rozporządzeń Unii Europejskiej, co powinno uła-

twić ich stosowanie. Nowa ustawa ma w związku z tym regulować zagadnienia 

pozostawione do rozstrzygnięcia dla państwa członkowskiego, jak również 

wskazywać organy właściwe do realizacji kompetencji przypisywanych „pań-

stwu członkowskiemu” lub jego „właściwym władzom” w przepisach Unii Euro-

pejskiej. Projektowana ustawa ma przede wszystkim charakter ramowy i kompe-

tencyjny. 

Doświadczenia z obowiązywania ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji 

rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej pokazały również, że 
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istnieje szereg zagadnień wymagających doprecyzowania, w zakresie zmian re-

dakcyjnych i porządkowych, a także doregulowania szeregu zagadnień, takich 

jak na przykład prowadzenie rejestrów, wystawianie i przekazywanie kart sprze-

daży (zwanych w dotychczas obowiązującej ustawie dokumentami pierwszej 

sprzedaży ryb), sposób potwierdzania dokonania wycofania produktów rybnych, 

organy właściwe do kontroli standardów rynkowych ustalonych w przepisach 

Unii Europejskiej, sposobu oznakowania produktów rybnych. Ponadto dostrze-

żono w ustawie luki, których likwidacja wymaga całościowego włączenia do 

przepisów rangi ustawowej między innymi takich zagadnień jak potwierdzenie 

spełniania wymagań weterynaryjnych przy wpisywaniu do rejestru skupujących 

produkty rybołówstwa i zmiany wpisów w tym rejestrze, kontrole w zakresie 

standardów rynkowych, kontrole funkcjonowania organizacji producentów ryb-

nych, oznakowanie produktów.  

Mając powyższe na uwadze, nowa ustawa ma określać zadania i właściwość or-

ganów w zakresie organizacji rynku rybnego uregulowanej przepisami: 

– rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie 

wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury 

(Dz.  Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne rozdz. 4, t. 4, str. 198) i rozporządzeń wydanych w trybie 

tego rozporządzenia,  

– rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. usta-

nawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybo-

łówstwa (Dz. Urz. WE L 261 z 20.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. 

UE  Polskie wydanie specjalne rozdz. 4, t. 2, str. 70),  

– rozporządzenia Rady (WE) nr 1566/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustana-

wiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) 

nr  1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalno-

ści połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji (Dz. Urz. UE L 340 

z  22.12.2007, str. 46).  

Regulowane zagadnienia dotyczą wymagań dotyczących wprowadzania do obro-
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tu produktów rybnych, trybu uznawania i zasad funkcjonowania organizacji pro-

ducentów i ich związków oraz organizacji międzybranżowych, trybu i formy 

wykonywania kontroli w zakresie organizacji rynku rybnego, zasad przyznawa-

nia pomocy finansowej organizacjom producentów, a także właściwości organów 

związanych z realizacją obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych pań-

stwa członkowskiego.  

W rozdziale pierwszym projektowanej ustawy (Przepisy ogólne) wskazano za-

kres przedmiotowy ustawy oraz podkreślono, że przepisy ustawy nie naruszają 

przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz o produktach pochodze-

nia zwierzęcego. 

Ponadto zamieszczono dwie definicje: producenta oraz centrum pierwszej sprze-

daży ryb, przy czym ostatnie z tych określeń nie jest ujęte w przepisach wspólno-

towych. Wskazano, że w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze 

decyzji stosuje się co do zasady przepisy Kodeksu postępowania administracyj-

nego. W przypadku umieszczania oznaczeń handlowych w wykazie oznaczeń 

handlowych oraz wpisów do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty 

rybne nie przewiduje się wydawania decyzji, lecz poinformowanie w formie pi-

semnej o umieszczeniu w wykazie – w przypadku wykazu oznaczeń handlowych 

lub wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru – w przypadku rejestru skupują-

cych. Jeżeli chodzi o wykaz oznaczeń handlowych, to dane oznaczenie, które 

znajduje się w tym wykazie, może być powszechnie stosowane, zaś pismo dla 

wnioskodawcy ma wyłącznie walor informacyjny, że jego wniosek został pozy-

tywnie rozpatrzony. Jednocześnie jednak akt taki podlega kontroli sądowej, sto-

sownie do art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2000 r. – Prawo o postępo-

waniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270, 

z  późn. zm.). W przypadku natomiast skupujących produkty rybne – zaświad-

czenie o wpisie do rejestru jest rozwiązaniem obecnie funkcjonującym,  

a przedsiębiorcy posługują się nim w obrocie, i ponieważ dotychczas nie powo-

dowało to trudności, zdecydowano się je utrzymać. Zaznaczyć trzeba, że odmo-

wa wpisu następuje w drodze decyzji, co daje stronie pełną ochronę jej praw.     
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W rozdziale drugim (Produkty rybne) zamieszczono regulacje dotyczące kontroli  

w zakresie wprowadzania do obrotu oraz oznakowania produktów. Wprowadza-

nie do obrotu oraz oznakowanie produktów regulują przepisy Unii Europejskiej, 

ustanawiające system kontroli nad wspólną polityką rybacką oraz dotyczące 

wspólnego rynku produktów rybołówstwa i pochodzących z akwakultury, nato-

miast do kontroli produktów rybnych, w odniesieniu do których przyjęto wspólne 

normy handlowe, zostali wyznaczeni – w określonym zakresie – okręgowi in-

spektorzy rybołówstwa morskiego i Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych. Druga z wymienionych inspekcji prowadzi kontrole w za-

kresie, trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. 

o  jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, 

poz. 1577, z późn. zm.), w tym w odniesieniu do kategorii świeżości i do ozna-

kowania produktów rybnych, a inspektorzy rybołówstwa morskiego mają ją nie-

zwłocznie informować o stwierdzonych uchybieniach w celu podjęcia przez nią 

stosownych działań, tak aby produkty niespełniające wymagań nie były wprowa-

dzane do obrotu.  

Należy dodatkowo zaznaczyć, że własne kompetencje w zakresie kontroli pro-

duktów (co obejmuje również produkty rybne) posiada Inspekcja Handlowa 

funkcjonująca na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Han-

dlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25, z późn. zm.). Z punktu widzenia przepi-

sów z zakresu organizacji rynku rybnego Inspekcja Handlowa posiada między 

innymi kompetencje w odniesieniu do sprawdzania oznakowania określonego 

w  rozporządzeniu nr 2065/2001. 

Poszczególne organy mają współdziałać ze sobą w celu realizacji kontroli, 

przede wszystkim przez przekazywanie informacji oraz prowadzenie wspólnych 

kontroli na różnych etapach obrotu. W projekcie ustawy przewidziano, że sposób 

i formy tego współdziałania określą, w drodze rozporządzenia, minister właściwy 

do spraw rybołówstwa i minister właściwy do spraw rynków rolnych, jako że 

sprawują nadzór nad inspektorami rybołówstwa morskiego oraz Inspekcją Jako-

ści Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.  
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Przewidziano możliwość wydania przez ministra właściwego do spraw rybołów-

stwa rozporządzenia określającego wskaźniki przeliczeniowe długości tuszek na 

długość całkowitą ryb – dla gatunków ryb, dla których ustanowiono wymiary 

ochronne, oraz masy tuszek i filetów na masę ryb w relacji pełnej (żywą wagę) 

ryb – dla gatunków ryb objętych kwotami połowowymi, w szczególności dla 

dorsza, storni, gładzicy i łososia. Celem wydania takiego aktu wykonawczego ma 

być zapewnienie jednolitości stosowanych zasad kontroli przestrzegania mini-

malnych wymiarów handlowych na każdym etapie obrotu, a w szczególności 

uniknięcie wątpliwości co do wielkości dorsza i łososia w przypadku kontroli 

produktów, na przykład odgłowionych.  

Ponadto wprowadzono brakujące dotychczas regulacje dotyczące prowadzenia  

i aktualizowania przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa wspomniane-

go wyżej wykazu oznaczeń handlowych, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozpo-

rządzenia nr 104/2000, przyjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przepisy krajowe nie zawierają obecnie podstawy do prowadzenia takiego wyka-

zu w formie wiążącej producentów, wprowadzając ryzyko błędnego informowa-

nia konsumentów oraz utrudniając kontrolę oznakowania produktów, co było 

sygnalizowane przez Komisję Europejską. W przepisach końcowych ustawy 

przewidziano, że minister właściwy do spraw rybołówstwa udostępni na stronie 

internetowej obowiązujący wykaz w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie 

ustawy. Obecnie wykaz taki jest udostępniony na stronie internetowej jedynie 

jako zalecany do stosowania. 

Należy dodać, że mimo odwołania się w projekcie do definicji produktu „rybo-

łówstwa”, zawartej w art. 1 tiret drugie polskiej wersji językowej rozporządzenia 

nr 104/2000, projekt ustawy posługuje się pojęciem „produkty rybne”. Rozwią-

zanie takie przyjęto w celu uniknięcia mylącego rozumienia niniejszego pojęcia. 

Bowiem według zwykłego znaczenia językowego pojęcie „produkty rybołów-

stwa” mogłoby zostać zrozumiane jako odnoszące się wyłącznie do produktów 

pochodzących z połowów, z pominięciem produktów pochodzących z  chowu 

i  hodowli tak w wodach śródlądowych, jak również w morzu. Natomiast przepi-
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sy rozporządzenia nr 104/2000 dotyczą niewątpliwie również wskazanych pro-

duktów pochodzących z chowu i hodowli. W języku angielskim podobne rozróż-

nienie nie występuje („fishery products”).  

Należy również zauważyć, że przyjęta terminologia jest zgodna z Polską Klasy-

fikacją Działalności, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

24  grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 

Nr 251, poz. 1885). Zgodnie z PKD dział „rybactwo” (03) obejmuje: 

– rybołówstwo w wodach morskich i śródlądowych, w tym utrzymywanie za-

sobów ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych zwierząt oraz organi-

zmów wodnych, 

– chów i hodowlę ryb oraz pozostałych produktów i organizmów wodnych 

(np.  roślin wodnych, pereł, gąbek itp.) w wodach morskich i śródlądowych, 

– działalność, która zwykle jest integralną częścią procesu produkcji i jest wy-

konywana na własny rachunek (np. wprowadzanie ziaren do ostryg w celu 

produkcji pereł). 

W rozdziale trzecim (Kodeksy dobrej praktyki rybackiej) zawarto nowe przepisy 

będące podstawą do stworzenia wykazu dobrowolnie opracowywanych i przyj-

mowanych do stosowania przez zainteresowane podmioty kodeksów dobrej 

praktyki rybackiej, co ma być zachętą do tworzenia takich kodeksów. Kodeks 

taki będzie mógł powstać w celu zapewnienia standaryzacji prowadzenia racjo-

nalnej gospodarki rybackiej, zrównoważonego korzystania z żywych zasobów 

wód, ograniczenia negatywnego lub zwiększenia pozytywnego wpływu gospo-

darki rybackiej na środowisko oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych 

produktów. Regulacji mogą podlegać zagadnienia nieuregulowane w przepisach 

powszechnie obowiązujących, w tym takie, dla których przepisy te ustalają wy-

magania ogólne, a kodeks zmierza do ich uszczegółowienia lub zaostrzenia wy-

magań. Zasadniczymi zagadnieniami regulowanymi przez kodeksy mają być wa-

runki i sposoby prowadzenia chowu, hodowli lub połowu określonego gatunku 

lub rodzaju ryb, w tym przetrzymywania i transportu ryb żywych. 
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W przepisach projektu ustawy sformułowano niezbędny zakres, jaki musi obej-

mować kodeks, oraz określono krąg podmiotów uprawnionych do jego opraco-

wania, a także zasady umieszczania kodeksu w wykazie, jak i wykreślania z wy-

kazu. Usunięcie kodeksu z wykazu kodeksów będzie wymagało wydania przez 

ministra właściwego do spraw rybołówstwa decyzji administracyjnej, a będzie 

mogło nastąpić na pisemny wniosek podmiotu, który opracował kodeks, albo 

urzędu – w przypadku gdy w wyniku zmian obowiązującego stanu prawnego 

okaże się, że kodeks zawiera postanowienia niezgodne z przepisami prawa.  

Należy podkreślić, że samo zobowiązanie się określonego podmiotu do stosowa-

nia kodeksu, jak i kontrola jego przestrzegania, będą następować na płaszczyźnie 

stosunków cywilnoprawnych, regulowanych bezpośrednio przez podmiot, który 

opracuje określony kodeks, oraz podmiot, który dobrowolnie zadeklaruje jego 

stosowanie. Relacje te nie podlegają żadnej kontroli administracyjnej, a kodeks 

nie będzie stanowił podstawy do podejmowania rozstrzygnięć przez organy ad-

ministracji w tym zakresie.  

Stosowanie kodeksów ma natomiast istotne znaczenie przy ubieganiu się o po-

moc finansową z funduszy unijnych w sektorze rybactwa, dlatego też w projek-

towanej ustawie wprowadza się przepis zapewniający podmiotowi, który opra-

cował określony kodeks, możliwość udziału we wszelkich postępowaniach przed 

organami administracji publicznej, w których strona powołuje się na okoliczność 

stosowania danego kodeksu. Należy zastrzec, że istotą tego postępowania nie jest 

ocena wypełniania zobowiązań w zakresie przestrzegania kodeksu, wynikających 

z wyżej wymienionych stosunków cywilnoprawnych, lecz zapewnienie z jednej 

strony możliwości potwierdzenia faktu stosowania dobrych praktyk przez pod-

miot, który powołuje się na stosowanie określonego kodeksu, a z drugiej strony – 

pozwala podmiotowi, który opracował kodeks, zająć merytoryczne stanowisko 

i  sprawować realną kontrolę nad funkcjonowaniem przyjętych standardów.   

Przepisów tego rodzaju nie ma w dotychczasowej ustawie. 

Rozdział czwarty projektu ustawy (Rejestr przedsiębiorców skupujących produk-

ty rybne) reguluje kwestie, które były objęte dotychczas obowiązującą ustawą 
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i  nie podlegają zasadniczym zmianom, jednak wymagają uzupełnienia i dopre-

cyzowania. Jak wynika z art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 2847/93 ustanawiającego 

system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa, produk-

ty rybołówstwa wyładowane w państwie członkowskim mogą być wprowadzane 

po raz pierwszy do obrotu wyłącznie przez ośrodki aukcyjne lub inne instytucje 

bądź osoby upoważnione przez państwa członkowskie. W związku z tym, 

w  Rzeczypospolitej Polskiej do skupu produktów rybnych pochodzących z po-

łowów morskich bezpośrednio od producenta (pierwsza sprzedaż) są uprawnione 

obecnie wyłącznie podmioty wpisane do rejestru prowadzonego przez ministra 

właściwego do spraw rybołówstwa. Nie następują w tym zakresie zmiany w sto-

sunku do obowiązującego stanu prawnego. Należy przy tym podkreślić, że zacy-

towane przepisy Unii Europejskiej dotyczą wyłącznie produktów rybnych po-

chodzących z połowów morskich i nie ma podstaw prawnych do rozszerzania 

tego obowiązku w  odniesieniu do obrotu innymi produktami rybnymi.  

Istniejący rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa 

zostanie uzupełniony o dodatkowe dane (weterynaryjny numer identyfikacyjny, 

informacje o wykreśleniu z rejestru). Nie zmieniono zakresu wniosku o wpis do 

rejestru, dodano natomiast wymóg potwierdzenia spełniania wymagań weteryna-

ryjnych przez wnioskodawcę i posiadania weterynaryjnego numeru identyfika-

cyjnego, co jest spełnieniem postulatu środowiska przetwórców ryb. W związku 

z powyższym wprowadza się przepisy przejściowe, pozwalające wpisanym 

obecnie do rejestru podmiotom przedłożyć wyżej wymieniony dokument, 

a  w  przypadku jego nieprzedłożenia przewiduje się wykreślenie z rejestru 

z  urzędu oraz powiadomienie powiatowego lekarza weterynarii. Ponadto wpro-

wadzono wprost w ustawie nowy obowiązek zgłaszania zmiany istotnych danych 

zawartych w rejestrze (wówczas w razie potrzeby będzie wydawane uaktualnione 

zaświadczenie, ale z tym samym numerem), jak również obowiązek informowa-

nia o zakończeniu prowadzonej działalności w celu wykreślenia z rejestru, 

w  terminie 30 dni od dnia powstania zmian. Pozwoli to na bieżącą aktualizację 

rejestru, co obecnie wiąże się z istotnymi trudnościami. Rozszerzono również 

przepisy dotyczące podstaw wykreślenia z rejestru skupujących.  
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Ponadto dodano przepisy niezbędne do realizacji obowiązków wynikających  

z rozporządzenia Rady (WE) nr 1566/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawia-

jącego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 

w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz 

w sprawie środków teledetekcji (Dz. Urz. UE L 340 z 22.12.2007, str. 46), służą-

ce ewidencjonowaniu przedsiębiorców uprawnionych do pierwszej sprzedaży 

produktów rybołówstwa, osiągających roczny obrót finansowy produktami rybo-

łówstwa powyżej 400 tys. euro. 

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru skupujących będzie podlegać, tak 

jak dotychczas, opłacie skarbowej, której wysokość wynosi obecnie 17 zł, sto-

sownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

(Dz.  U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).  

Rozdział piąty (Pierwsza sprzedaż produktów rybnych) reguluje obowiązki 

przedsiębiorców wpisanych do rejestru skupujących, związane z wprowadzeniem 

produktów do obrotu, czyli pierwszą sprzedażą. Zawarte w tym rozdziale przepi-

sy, wynikające z realizacji rozporządzenia nr 2847/93, dotyczą wyłącznie pro-

duktów rybnych pochodzących z połowów morskich. Przepisy Unii Europejskiej 

nie przewidują obecnie tego rodzaju obowiązków w stosunku do innych produk-

tów rybnych. 

W celu zapewnienia spójności z pojęciami występującymi w przepisach wspól-

notowych (oficjalna polska wersja językowa przepisów) została zmieniona wy-

stępująca dotychczas w ustawie nazwa „dokument pierwszej sprzedaży” na „kar-

ta sprzedaży”. Zmiana ta nie wpływa na charakter tego dokumentu. Regulacje 

nakazujące wystawianie karty sprzedaży, o której mowa w art. 9 rozporządzenia 

nr 2847/93, ulegają jedynie niewielkim zmianom polegającym na bezpośrednim 

odniesieniu do konkretnych przepisów Unii Europejskiej (termin i zasady prze-

kazywania kart właściwym organom oraz w rozdziale dotyczącym kar za ich na-

ruszenie).  

Powtórzono również istniejącą regulację o obowiązku wystawienia karty sprze-

daży w przypadku wykorzystywania przez przedsiębiorcę, który pozyskał pro-
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dukty (dokonał połowu) w ramach wykonywanej przez siebie działalności go-

spodarczej (własne przetwórstwo).  

Sposób wydawania formularzy przez inspektoraty rybołówstwa morskiego pozo-

staje bez zmian. Wzór karty sprzedaży i wzór deklaracji przejęcia określi mini-

ster właściwy do spraw rybołówstwa. Przewidziano jednak obowiązek nadawa-

nia w okręgowym inspektoracie rybołówstwa morskiego kolejnych numerów 

wydawanym formularzom tych dokumentów, co ma sprzyjać poprawie weryfi-

kacji danych przy kontroli krzyżowej kart sprzedaży oraz kart dziennika poło-

wowego dokonywanej przez Centrum Monitorowania Rybołówstwa (CMR).  

Dodano ponadto przepis dotyczący realizacji wynikającego z rozporządzenia  

nr 1566/2007 obowiązku dodatkowego przesyłania przez niektórych przedsię-

biorców informacji zawartych w karcie sprzedaży drogą elektroniczną.  

Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie obowiązku dokonywania transakcji 

pierwszej sprzedaży dorszy pochodzących z połowów w Morzu Bałtyckim 

w  centrach pierwszej sprzedaży, przy jednoczesnym określeniu wyłączeń w tym 

zakresie dla rybołówstwa przybrzeżnego. Wprowadzenie obowiązku sprzedaży 

przez centra było postulatem istniejących uznanych organizacji producentów, 

przy czym różne organizacje proponowały odmienny zakres wyłączeń tego obo-

wiązku. Centrami sprzedaży ryb w rozumieniu projektu ustawy są znajdujące się 

w porcie rybackim lub przystani rybackiej i dysponujące niezbędną infrastruktu-

rą, w szczególności wyładunkową i transportową, obiekty przeznaczone do ce-

lów sesyjnej lub aukcyjnej sprzedaży ryb, zarządzane przez uznaną organizację 

producentów, która będzie w związku z tym obowiązana wprowadzać dane 

o  dokonanej w tym centrum pierwszej sprzedaży do systemu informatycznego 

prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 

Taka rola centrów pierwszej sprzedaży ma, oprócz zapewnienia właściwych wa-

runków weterynaryjno-sanitarnych, przyczynić się do eliminowania z rynku pro-

duktów pochodzących z nielegalnych lub nieraportowanych połowów, co jak 

pokazuje praktyka funkcjonowania działających obecnie centrów, powinno mieć 

wpływ na wzrost cen osiąganych przez producentów. Należy również podkreślić, 
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że projektowane rozwiązanie nie będzie zatem prowadzić do „monopolizacji” 

rynku dorsza. Obligatoryjne będzie bowiem jedynie miejsce sprzedaży, zaś pro-

wadzenie transakcji pierwszej sprzedaży w centrach w systemach sprzedaży se-

syjnej lub aukcyjnej pozwoli zachować rybakom wpływ na wybór nabywcy 

i  akceptować cenę transakcji.  

Rozwiązanie powyższe będzie stanowić jeden z mechanizmów egzekwowania 

zakazu obrotu dorszami pochodzącymi z nielegalnych połowów lub niewymia-

rowymi. Wprowadzony obowiązek jest rozwiązaniem nowym w polskim prawie, 

jednakże wynikającym z obowiązujących regulacji Unii Europejskiej. Przepis 

art. 14 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 

1993 r. ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej poli-

tyki rybołówstwa stanowi, że „Państwa Członkowskie zapewnią, aby wszelkie 

wyładunki w Państwie Członkowskim, wymienione w  art. 8, 9 i 10 tego rozpo-

rządzenia, były rejestrowane. W tym celu Państwa Członkowskie mogą wyma-

gać, aby wprowadzenie do obrotu po raz pierwszy nastąpiło przez sprzedaż 

w  centrum aukcyjnym.”. W związku z tym projektowane rozwiązanie stanowi 

realizację możliwości regulacji rynku rybnego przewidzianej w przepisach Unii 

Europejskiej. 

Uzasadniając projektowaną regulację należy wziąć pod uwagę zaistniałe  

w 2007 r. całkowite zamknięcie przez Komisję Europejską połowów dorsza 

z  powodu przekroczenia przyznanej Polsce kwoty połowowej dla tego gatunku, 

dokonane rozporządzeniem Komisji (WE) nr 804/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. 

ustanawiającym zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary  

25–32, wody WE) przez statki pływające pod banderą Polski (Dz. Urz. UE L 180 

z  10.07.2007, str. 3), jak również dokonane w 2008 r. przepisami krajowymi 

analogiczne ograniczenia, wprowadzone przez kilkakrotne zmiany rozporządze-

nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wymia-

rów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warun-

ków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 43, poz. 260,  

z późn. zm.). 
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Powyższe zakazy połowów świadczą o tym, że dotychczasowy system kontroli 

połowów dorszy okazał się niewystarczający, choć obejmuje on (wprowadzone 

do obowiązkowego stosowania w przepisach Unii Europejskiej): dopuszczenie 

połowów wyłącznie na podstawie specjalnego zezwolenia połowowego, ewiden-

cjonowanie połowów w dziennikach połowowych, których kopie trafiają do 

CMR, w celu uwzględnienia w komputerowym Systemie Informacji Rybołów-

stwa Morskiego (SIRM), śledzenia ruchu statków za pomocą satelitarnego sys-

temu monitorowania (VMS), zgłaszanie miejsca planowanego wyładunku i ewi-

dencjonowanie wyładunków, a także sporządzanie kart sprzedaży, które również 

trafiają do CMR i są również uwzględniane w SIRM.  

Projektowany przepis, choć ogranicza swobodę działalności gospodarczej w za-

kresie pierwszego etapu obrotu dorszem, jest niezbędny ze względu na ochronę 

żywych zasobów morza i ograniczanie nieuczciwej konkurencji wśród armato-

rów poławiających dorsza oraz przedsiębiorców zajmujących się jego obrotem 

i  przetwórstwem. W art. 20 Konstytucji RP wyrażona została zasada wolności 

gospodarczej, a jedyne przesłanki jej ograniczenia określa art. 22 Konstytucji RP, 

zgodnie z którym ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopusz-

czalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. 

Biorąc więc pod uwagę, że gwarantowana konstytucyjnie wolność gospodarcza 

nie ma charakteru prawa absolutnego, za dopuszczalne należy uznać ogranicze-

nie wprowadzane w projektowanej ustawie. Wskazane wyżej wartości ochrony 

żywych zasobów morza, ograniczenia nieuczciwej konkurencji oraz stworzenia 

właściwych warunków prowadzenia pierwszej sprzedaży ryb tego gatunku sta-

nowią bowiem ważny interes publiczny w rozumieniu art. 22 Konstytucji RP. 

Zachowana jest zatem zasada proporcjonalności ingerencji ustawodawcy w za-

gwarantowaną konstytucyjnie wolność gospodarczą. 

Rozdział szósty (Organizacje producentów i ich związki oraz organizacje mię-

dzybranżowe) projektowanej ustawy reguluje pozostawione przez przepisy Unii 

Europejskiej do rozstrzygnięcia przez państwo członkowskie kwestie powstawa-
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nia, uznawania przez państwo i funkcjonowania organizacji producentów, ich 

związków oraz organizacji międzybranżowych.  

Dotychczasowe przepisy zostały usystematyzowane i uzupełnione, co powinno 

ułatwić ich stosowanie. W szczególności dodano brakujące w obecnie obowiązu-

jącej ustawie regulacje „szczególnego uznania” organizacji producentów, o któ-

rym mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia nr 104/2000 oraz współdziałania 

z  Komisją Europejską przy uznawaniu związków organizacji producentów.  

Ponadto dodano przepisy dotyczące kontroli organizacji, które to kontrole wyni-

kają bezpośrednio z przepisów Unii Europejskiej (zob. art. 6 ust. 1 lit. b i art. 13 

ust. 3 lit. b rozporządzania nr 104/2000). Należy zauważyć, że przepisy te nie 

mogą być traktowane jako naruszające zasady kontroli przedsiębiorców w rozu-

mieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Po pierwsze, stosow-

nie do art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), przepisów tej ustawy nie 

stosuje się do rybactwa śródlądowego. Z kolei w odniesieniu do kontroli or-

ganizacji zrzeszających armatorów statków rybackich wykonujących 

rybołówstwo morskie należy wskazać, że istotą tych kontroli nie jest 

wykonywanie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, lecz kontrola 

spełniania przez określoną organizację określonych w przepisach Unii 

Europejskiej szczególnych funkcji i  kryteriów uznania.  

Zaprojektowano również w nowy sposób przepisy dotyczące przewidzianego  

w rozporządzeniu nr 104/2000 rozszerzania przepisów organizacji producentów  

i organizacji międzybranżowych na producentów niebędących ich członkami. 

Minister właściwy do spraw rybołówstwa będzie mógł, na wniosek wymienio-

nych organizacji, określić przepisy przyjęte przez daną organizację, które będą 

miały zastosowanie do tej organizacji oraz do podmiotów niebędących jej człon-

kami. Ponadto, tak jak przewiduje rozporządzenie nr 104/2000, minister właści-

wy do spraw rybołówstwa będzie mógł określić wysokość opłat ponoszonych 

przez podmioty niebędące członkami określonej organizacji z tytułu działań tej 

organizacji na ich rzecz, jak również rekompensat finansowych, które będą mo-
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gły być przyznawane producentom niebędącym członkami organizacji producen-

tów w związku ze stosowaniem przez nich „rozszerzonych” przepisów.  

W rozdziale siódmym (Pomoc finansowa na rynku rybnym) usystematyzowano 

regulacje dotyczące pomocy finansowej przysługującej organizacjom producen-

tów.  

Wydatki na powyższą pomoc podlegają zasadom określonym w rozporządzeniu 

Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania 

wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 1) i są finansowa-

ne z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji – EFRG (European Agricul-

tural Guarantee Fund). EFRG finansuje w sposób scentralizowany wymienione 

w przepisie art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 1290/2005 wydatki dokonywane 

zgodnie z prawem wspólnotowym, w tym wydatki związane z rynkami rybołów-

stwa. Sposób dysponowania środkami i funkcjonowaniem EFRG jest określony 

w odrębnych przepisach krajowych i nie ma potrzeby odnoszenia się do nich 

w  niniejszej ustawie. Właściwa do udzielania i wypłacania pomocy jest Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako akredytowana agencja płatnicza, 

zgodnie z odrębnymi przepisami.  

Należy podkreślić, że większość zagadnień związanych z warunkami realizacji 

wymienionych działań oraz trybem i zasadami ustalania wysokości przysługują-

cej pomocy regulują obowiązujące wprost przepisy wspólnotowe, zaś projekto-

wana ustawa uzupełnia je w zakresie pozostawionym do uregulowania państwu 

członkowskiemu. 

Przepisy dotyczące wnioskowania przez organizację producentów o przyznanie 

pomocy finansowej przewidują składanie wniosków i ich rozpatrywanie w ter-

minach określonych we wskazanych przepisach Unii Europejskiej. Organem 

właściwym w sprawach przyznawania pomocy jest dyrektor oddziału regional-

nego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwy miejscowo ze 

względu na siedzibę organizacji producentów.  

Pomoc finansowa w myśl projektowanej ustawy, analogicznie jak dotychczas, 

przysługuje z tytułu przygotowania programu operacyjnego, który został za-



 16

twierdzony przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, a także działań 

interwencyjnych na rynku rybnym (które zostały jednoznacznie uporządkowane 

i  nazwane w projektowanej ustawie, a nie w akcie wykonawczym do ustawy, jak 

dotychczas).  

W odniesieniu do programu operacyjnego, należy wskazać, że organizacja, której 

program operacyjny na dany rok połowowy został zatwierdzony przez ministra 

właściwego do spraw rybołówstwa, jest uprawniona, po zakończeniu tego roku, 

do wystąpienia o przyznanie pomocy finansowej, której zasady udzielania okre-

ślają przepisy rozporządzenia nr 104/2000. Dodatkowo minister właściwy do 

spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o przyzna-

nie przedmiotowej pomocy finansowej oraz rodzaje dokumentów, które dołącza 

się do wniosku, mając na względzie zapewnienie prawidłowości przyznawania 

tej pomocy. 

Przewidziano również, analogicznie jak w obowiązującej ustawie, że minister 

właściwy do spraw rybołówstwa będzie przekazywał Prezesowi Agencji Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szereg informacji w celu wsparcia pra-

widłowej obsługi wniosków składanych przez organizacje producentów i ich 

związki oraz organizacje międzybranżowe.  

W odniesieniu do działań interwencyjnych na rynku rybnym należy wyjaśnić, że 

przepisy Unii Europejskiej przewidują: rekompensatę finansową za wycofanie 

produktów rybnych, pomoc finansową na utrwalanie i przechowywanie produk-

tów rybnych, zryczałtowaną rekompensatę za niezależne wycofanie produktów 

rybnych, zryczałtowaną premię za niezależne wycofanie produktów rybnych oraz 

pomoc finansową na prywatne składowanie produktów rybnych.  

Zakres przyznawania pomocy finansowej z wyżej wymienionych tytułów, cele  

i warunki przyznania, a także sposób obliczania wysokości, określają obowiązu-

jące wprost przepisy Unii Europejskiej. Przepisy Unii Europejskiej określają po-

nadto wymagania dla agencji płatniczej, którą jest obecnie Agencja Restruktury-

zacji i Modernizacji Rolnictwa, wypłacającej pomoc z tytułu działań 

interwencyjnych na rynku rybnym, związane między innymi z zakresem weryfi-
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kacji składanych przez organizacje producentów wniosków. Zapewnienie prawi-

dłowości przyznawania pomocy finansowej wymaga przedstawienia przez wnio-

skodawcę pełnej dokumentacji dokonanych działań interwencyjnych na rynku 

rybnym, pozwalającej na potwierdzenie wartości podanych we wniosku. Sto-

sownie do postanowień prawa unijnego, z omawianych mechanizmów interwen-

cyjnych mogą korzystać wyłącznie uznane organizacje producentów. Natomiast 

odnośnie do poszczególnych mechanizmów interwencyjnych należy wskazać, że:  

1) rekompensata finansowa za wycofanie produktów rybnych – celem wycofa-

nia jest usunięcie z rynku zaoferowanych do sprzedaży produktów wymie-

nionych w części A i B załącznika nr I do rozporządzenia nr 104/2000 (art. 21 

ww. rozporządzenia), wyłącznie kategorii świeżości „extra” lub „A”, których 

cena spadła do poziomu wspólnotowej ceny wycofania. Rekompensata może 

zostać przyznana, pod warunkiem że organizacja producentów zastosuje 

wspólnotową cenę wycofania oraz gdy produkty wycofane zostają rozdyspo-

nowane na cele inne niż spożycie przez ludzi lub w inny sposób, niezakłóca-

jący normalnego obrotu innymi produktami (rozporządzenie nr 2493/2001). 

Maksymalnie rekompensata może być udzielona za 8 % ilości produktów 

przeznaczanych rocznie na sprzedaż przez daną organizację producentów  

(10 % w przypadku gatunków pelagicznych). Wysokość rekompensaty sta-

nowi iloczyn ceny wycofania i ilości wycofanych produktów, pomniejszony  

o tzw. kwotę standardową, która jest ustalana corocznie rozporządzeniem 

Komisji Europejskiej, w oparciu o dane z państw członkowskich oraz ceny 

orientacyjne, 

2) pomoc finansowa na utrwalanie i przechowywanie produktów rybnych – sto-

sownie do art. 23 rozporządzania nr 104/2000 pomoc taka przysługuje za wy-

cofanie z rynku zaoferowanych do sprzedaży produktów rybnych wymienio-

nych w  części A i B załącznika nr I do rozporządzania nr 104/2000, kategorii 

świeżości „extra” i „A”, jeżeli ich cena spadła do poziomu ceny wycofania.  

Produkty rybne muszą zostać wycofane z obrotu po cenie będącej wspólno-

tową ceną wycofania i w ciągu 48 godzin od ich wycofania przetworzone 
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w  jeden ze sposobów określonych w przepisach Unii Europejskiej oraz prze-

chowywane przez minimalny okres wskazany w tych przepisach (minimum 

5  dni), w określonych warunkach (minimalna temperatura). Produkty te po-

winny być następnie ponownie wprowadzone do obrotu. Maksymalnie pomoc 

można uzyskać za 18 % ilości wystawionej do sprzedaży pomniejszonej 

o  wartość, za którą wypłacono rekompensatę za wycofanie. Wysokość po-

mocy finansowej z tego tytułu jest ustalana w oparciu o rzeczywiste koszty 

techniczne i finansowe, raportowane przez państwa członkowskie za po-

przedni rok połowowy,  

3) zryczałtowana rekompensata oraz zryczałtowana premia za niezależne wyco-

fanie produktów rybnych – przysługują na zasadach określonych w art. 24 

rozporządzenia nr 104/2000 oraz w rozporządzaniu nr 939/2001, wyłącznie 

w  odniesieniu do zaoferowanych do sprzedaży produktów określonych w za-

łączniku nr IV do rozporządzenia nr 104/2000 i tylko kategorii świeżości 

„extra” i „A”. Z omawianego mechanizmu interwencyjnego może skorzystać 

organizacja producentów, która przed rozpoczęciem roku połowowego ustali 

własną cenę wycofania (tzw. „autonomiczną cenę wycofania”) i będzie ją sto-

sować przez cały rok. Mechanizm ten przewiduje dwa rodzaje „pomocy”: 

zryczałtowaną rekompensatę (art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000 oraz 

rozdział II rozporządzenia nr 939/2001) oraz zryczałtowaną premię (art. 24 

ust.  4 rozporządzenia nr 104/2000 oraz rozdział III rozporządzenia 

nr  939/2001).  

Zryczałtowana rekompensata jest udzielana w odniesieniu do ilości produk-

tów rybnych wycofanych z obrotu, które były wystawione na sprzedaż i zo-

stały zbyte w sposób nienaruszający normalnego rozdysponowania produkcji 

albo produktów wycofanych z obrotu, które zostały przetworzone w celu ich 

utrwalenia i składowane albo konserwowane zgodnie z określonymi warun-

kami i przez określony okres, a następnie ponownie skierowane na rynek. Jej 

wysokość stanowi iloczyn 75  % ceny wycofania produktu rybnego, pomniej-

szonej o kwotę standardową oraz ilości produktów wycofanych. 
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Z kolei kwota zryczałtowanej premii jest ustalana na dany rok połowowy 

rozporządzeniem Komisji Europejskiej, w odniesieniu do jednostki każdego 

produktu wymienionego w załączniku nr IV do rozporządzenia nr 104/2000, 

na podstawie rzeczywistych kosztów technicznych i finansowych działań 

wymaganych do utrwalania i składowania danych produktów, jakie odnoto-

wano w poszczególnych państwach w poprzednim roku połowowym. Zry-

czałtowana premia jest wypłacana tylko wtedy, gdy produkty, do których sto-

suje się premię, zostały przetworzone i składowane lub zakonserwowane, 

a  następnie ponownie umieszczone na rynku.  

Wysokość zryczałtowanej premii stanowi iloczyn ilości wycofanych i utrwa-

lanych oraz przechowywanych produktów rybnych w danym roku oraz jed-

nostki kwoty pomocy finansowej ustalonej na dany rok.  

Maksymalnie zryczałtowaną rekompensatą można objąć 5 %, zaś zryczałto-

waną premią – 10 % rocznych ilości danych produktów rybnych wystawio-

nych na sprzedaż przez daną organizację producentów,  

4) pomoc finansowa na prywatne składowanie produktów rybnych – zgodnie 

z  art. 25 rozporządzenia nr 104/2000, może dotyczyć wyłącznie produktów 

określonych w załączniku nr II do rozporządzenia nr 104/2000, które zostały 

wystawione do sprzedaży, ale w odniesieniu do których stwierdzono, że przy 

wspólnotowej cenie sprzedaży nie znaleziono na nie nabywcy. Pomoc taką 

może uzyskać wyłącznie organizacja producentów, która przez cały rok po-

łowowy stosuje zasady produkcji i wprowadzania do obrotu zgodnie z art. 5 

ust.  1 rozporządzenia nr 104/2000 oraz stosuje ustaloną na dany rok w prze-

pisach Unii Europejskiej wspólnotową cenę sprzedaży. Produkty rybne objęte 

tą pomocą muszą być złowione, zamrożone na pokładzie statku i wyładowane 

na ląd we Wspólnocie przez członka organizacji producentów oraz muszą być 

składowane przez określony czas (minimum 15 dni) i w określonych warun-

kach, a następnie ponownie umieszczone na rynku wspólnotowym. Pomoc 

może objąć maksymalnie 15  % rocznej ilości produktów rybnych wystawio-

nych do sprzedaży przez daną organizację producentów. Wielkość pomocy 
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jest obliczana na podstawie rzeczywistych kosztów technicznych  

i finansowych poniesionych w związku ze składowaniem ww. produktów, 

udokumentowanych we Wspólnocie podczas poprzednich lat połowowych.  

Organizacja producentów, która chce uzyskać pomoc finansową, jest obowiązana 

prowadzić ewidencję utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych. Spo-

sób prowadzenia ewidencji określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy 

do spraw rybołówstwa.  

Wycofanie produktów rybnych może być prowadzone wyłącznie w centrum 

sprzedaży ryb i wymaga poinformowania o zaplanowanym wycofaniu inspektora 

rybołówstwa, tak aby było możliwe dokonanie przez inspektora kontroli w za-

kresie zgodność informacji podanych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym i po-

twierdzenie dokonania wycofania.  

Organizacja producentów, która dokona wycofania produktów rybnych, wysta-

wia dokument wycofania. Projektowana ustawa wskazuje, co zawiera taki doku-

ment i jakie są zasady jego przekazywania i przechowywania oraz wskazuje, że 

jego wzór określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw rybołów-

stwa.  

Rozstrzygnięto również kwestię rozdysponowania wycofanych produktów ryb-

nych. Jako uprawnione do otrzymania i bezpłatnego rozdystrybuowania otrzy-

manych od organizacji producentów wycofanych produktów wskazano organiza-

cje pożytku publicznego, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 

poz.  873, z  późn. zm.). 

W obecnie obowiązującej ustawie brak jest przepisów dotyczących ustalania 

przez państwo członkowskie cen niezbędnych do zastosowania mechanizmów 

interwencyjnych na rynku rybnym. Obecnie minister właściwy do spraw rybo-

łówstwa został upoważniony do określania corocznie, w drodze rozporządzenia, 

wartości standardowej stosowanej do obliczania zryczałtowanej pomocy finan-

sowej, w podziale według przeznaczenia wycofywanych produktów.  
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Ponadto minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporzą-

dzenia, formę i sposób przekazywania przez organizację producentów danych 

dotyczących działań interwencyjnych na rynku, organy i podmioty, którym są 

przekazywane te dane, oraz terminy ich przekazywania, a także sposób, w jaki 

oznacza się wycofane produkty rybne uznane za nienadające się do spożycia 

przez ludzi, w celu skutecznego uniemożliwienia wprowadzenia ich do obrotu, 

jak również wzory wniosków o przyznanie pomocy oraz dokumenty, które dołą-

cza się do wniosków. Planowane jest, że informacje będą przekazywane przede 

wszystkim Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest agencją 

płatniczą. 

Projekt ustawy przewiduje, że w celu późniejszego przekazania informacji Ko-

misji Europejskiej, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, w terminie 21 dni od 

dnia ich otrzymania, informacje zawierające wykaz produktów rybnych, w od-

niesieniu do których organizacja producentów zamierza stosować ceny wycofa-

nia, planowane ceny wycofania poszczególnych produktów rybnych oraz okres, 

w którym będą one miały zastosowanie, oraz zastosowane ceny wycofania, czyli 

informacje określone w art. 17 ust. 4 rozporządzenia nr 104/2000. Ponadto dy-

rektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

został wskazany jako organ właściwy do publikowania przekazywanych przez 

organizacje producentów informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporzą-

dzenia Komisji (WE) nr 2509/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w za-

kresie przyznawania rekompensat finansowych za wycofywanie niektórych pro-

duktów rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 289 z 16.11.2000, str. 11; Dz. Urz. 

UE  Polskie wydanie specjalne rozdz. 4, t. 4, str. 339). 

Przepisy dotyczące przyznawania pomocy finansowej zostały uzupełnione o nie-

zbędne uprawnienia kontrolne dla organu właściwego do udzielania pomocy fi-

nansowej. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Moderni-

zacji Rolnictwa jest uprawniony do przeprowadzania kontroli organizacji 
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producentów rybnych oraz podmiotów uczestniczących w realizacji prowadzo-

nych przez te organizacje działań interwencyjnych, w zakresie spełnienia warun-

ków do przyznania pomocy finansowej. Kontrola będzie wykonywana na pod-

stawie imiennego upoważnienia, a osoba ją prowadząca będzie upoważniona do 

podejmowania określonych w ustawie czynności kontrolnych.  

Przy czym możliwe będzie powierzenie przeprowadzenia powyższych kontroli 

innym jednostkom organizacyjnym, dysponującym odpowiednimi warunkami 

organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi. Warunki organizacyjne, kadrowe 

i  techniczne, jakie powinny spełniać takie jednostki, określi, w drodze rozporzą-

dzenia, minister właściwy do spraw rybołówstwa. Ponadto minister właściwy do 

spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór imiennego upoważ-

nienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasady sporządzania i wzór 

protokołu z czynności kontrolnych.  

Rozdział ten zawiera ponadto nowe przepisy, wskazujące ministra właściwego 

do spraw rybołówstwa lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

jako właściwe organy państwa członkowskiego do przekazywania Komisji Euro-

pejskiej określonych danych.  

Minister właściwy do spraw rybołówstwa został wskazany jako właściwy  

do przekazywania informacji, o których mowa w art. 1 – 7 rozporządzenia Ko-

misji (WE) nr 80/2001 z dnia 16 stycznia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe 

zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie notyfika-

cji dotyczących uznawania organizacji producentów, ustalania cen oraz inter-

wencji w  zakresie organizacji wspólnego rynku produktów rybołówstwa i akwa-

kultury (Dz. Urz. WE L 13 z 17.01.2001, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne rozdz. 4, t. 5, str. 3). W szczególności są to informacje o uznaniu orga-

nizacji producentów, związku organizacji producentów oraz organizacji między-

branżowej, o cenach wycofania stosowanych przez organizacje producentów 

rybnych, o  ilości wyładowanych, sprzedanych, wycofanych, przejętych oraz 

wartości sprzedanych produktów rybnych wymienionych w załączniku nr I i IV 

do rozporządzenia nr 104/2000, o produktach, o których mowa w załączniku nr I 
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do rozporządzenia nr 104/2000, o ilości wyładowanych, sprzedanych, przecho-

wywanych oraz wartości sprzedanych produktów wymienionych w załączniku 

nr  II do rozporządzenia nr 104/2000, o ilości wyładowanych, sprzedanych, do-

starczonych do przetwórstwa oraz wartości dostarczonych do przetwórstwa pro-

duktów wymienionych w załączniku nr II do rozporządzenia nr 104/2000, a tak-

że o kosztach technicznych utrwalania i przechowywania produktów 

wymienionych w  załączniku nr I i II do rozporządzenia nr 104/2000. 

Natomiast minister właściwy do spraw finansów publicznych został wskazany 

jako właściwy do przekazywania Komisji Europejskiej informacji o cenach i ilo-

ści importowanych produktów zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) 

nr  2306/2002 z  dnia 20 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 

stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do zgłaszania 

cen przywożonych produktów rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 348 z 21.12.2002, 

str. 94; Dz.  Urz.  UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 4, t. 5, str. 361) – dotyczy 

produktów wymienionych w załącznikach nr I – IV rozporządzenia nr 104/2000, 

dla których ustalone zostały ceny referencyjne i które są dopuszczone do swo-

bodnego obrotu.  

W tym samym rozdziale został zawarty również przepis umożliwiający ustano-

wienie, przy zachowaniu zgodności z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 

wsparcia państwa w sektorze rybackim, innej pomocy finansowej niż wcześniej 

wskazana, której minister właściwy do spraw rybołówstwa będzie mógł udzielać, 

w zakresie określonym w przepisach Unii Europejskiej, w odniesieniu do pro-

dukcji, pierwszej sprzedaży i przetwórstwa produktów rybnych. Projekt przewi-

duje, że Rada Ministrów będzie mogła, w drodze rozporządzenia, określić cele, 

na jakie pomoc będzie przyznawana, warunki jej dopuszczalności, tryb udziela-

nia oraz sposób jej monitorowania, mając na względzie konieczność efektywne-

go i  skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej 

udzielania. 

Rozdział ósmy (Nadzór, kontrola i monitorowanie obrotu niektórymi gatunkami 

ryb) zawiera istniejące w obecnej ustawie regulacje związane z zapewnieniem 
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realizacji przez Rzeczpospolitą Polską obowiązków związanych z monitorowa-

niem, a także z niezbędnym w handlu wewnątrzwspólnotowym dokumentowa-

niem połowów oraz obrotu następującymi gatunkami ryb: tuńczykiem błękitno-

płetwym, włócznikiem, opastunem oraz Dissostichus spp. (antarem), 

w  szczególności wskazania organu właściwego do wykonywania niektórych 

obowiązków związanych z dokumentowaniem połowów i obrotu, wynikających 

z rozporządzenia nr 1984/2003 oraz rozporządzenia nr 1035/2001. Obowiązki te 

realizują minister właściwy do spraw rybołówstwa lub okręgowy inspektor rybo-

łówstwa morskiego. 

W projektowanej ustawie wprowadzono również przepisy dotyczące kontroli 

wprowadzania do obrotu produktów rybnych z gatunków objętych wzmożoną 

kontrolą ochrony zasobów na podstawie przepisów Unii Europejskiej lub umów 

czy porozumień międzynarodowych. Przy czym przepisy te nie wprowadzają 

nowego trybu kontroli produktów rybnych ani nie zmieniają właściwości orga-

nów w tego rodzaju sprawach. Przewidują one jedynie, że w przypadku koniecz-

ności wprowadzenia – w celu realizacji obowiązków wynikających z prawa Unii 

Europejskiej, umów lub porozumień międzynarodowych – dodatkowej doku-

mentacji pochodzenia produktów lub innych obowiązków dotyczących obrotu, 

możliwa będzie ich sprawna realizacja.  

Chodzi tu przede wszystkim o zapewnienie udokumentowania pochodzenia ta-

kich produktów, jak również kontroli, czy zostały one złowione zgodnie  

z warunkami połowów ustalonymi dla danych gatunków. Przepisy te są niezbęd-

ne do realizacji przez Rzeczpospolitą Polską obowiązków wynikających z rozpo-

rządzenia Rady (WE) nr 1100/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego 

środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego (Dz. Urz. UE L  248 

z 22.10.2007, str. 17). W związku z tym, że analogiczne środki mogą zostać 

przyjęte również dla innych gatunków, zdecydowano się na wprowadzenie 

w  projektowanej ustawie fakultatywnego upoważnienia dla ministra właściwego 

do spraw rybołówstwa do określenia warunków, trybu i  sposobu realizacji takich 

obowiązków.   
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Rozdział dziewiąty (Kary pieniężne) zawiera sankcje za naruszanie obowiązków 

wynikających z niniejszej ustawy lub przepisów Unii Europejskiej. W szczegól-

ności, sankcjom będzie podlegać ten, kto:  

− skupuje produkty rybne pochodzące z połowów morskich, nie będąc wpisa-

nym do rejestru skupujących, 

− posługuje się zaświadczeniem o wpisie do rejestru skupujących zawierającym 

dane niezgodne ze stanem faktycznym, 

− będąc do tego zobowiązanym jako przedsiębiorca wpisany do rejestru skupu-

jących, nie dokonuje wymaganego zgłoszenia o zmianie danych, przekrocze-

niu określonego rocznego obrotu finansowego lub zaprzestaniu działalności, 

− sprzedaje produkty rybne podmiotom niewpisanym do rejestru skupujących 

w ilości przekraczającej dopuszczoną do sprzedaży bezpośredniej,    

− wbrew obowiązkowi nie wystawia karty sprzedaży lub deklaracji przejęcia,  

− wystawia kartę sprzedaży lub deklarację przejęcia z naruszeniem przepisów 

dotyczących ich zakresu lub terminu ich przekazywania właściwym organom,  

− dokonuje sprzedaży dorszy pochodzących z połowów w Morzu Bałtyckim  

w sposób niezgodny z art. 23 projektowanej ustawy, 

−  podpisuje dokument wycofania, nie będąc osobą uprawnioną (jako członek 

organizacji producentów, który dokonał połowu, lub osoba upoważniona do 

reprezentowania organizacji producentów), lub podpisuje dokument zawiera-

jący dane niezgodne ze stanem faktycznym, 

− wbrew zakazowi wprowadza do obrotu określone produkty rybne niezaopa-

trzone w dokument potwierdzający ich pochodzenie,  

−  będąc do tego obowiązanym, nie posiada dokumentacji połowów dla Disso-

stichus spp. lub nienależycie taką dokumentację wypełnia. 

Powyższe działania lub zaniechania będą podlegać karze pieniężnej do wysoko-

ści nieprzekraczającej dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagro-

dzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Preze-

sa Głównego Urzędu Statystycznego.  
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Projekt ustawy przewiduje również upoważnienie ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa do wydania rozporządzenia określającego wysokość kar pienięż-

nych za powyższe naruszenia. Wysokość kar ma uwzględniać rodzaj naruszenia 

i  stopień tego naruszenia ze względu na prawidłowe funkcjonowanie rynku ryb-

nego oraz oddziaływanie na stan żywych zasobów wód oraz wysokość możliwej 

do osiągnięcia korzyści finansowej wynikającej z naruszenia.  

Analogicznie jak w obowiązującej obecnie ustawie, organem właściwym  

do wymierzenia kary, w drodze decyzji, jest okręgowy inspektor rybołówstwa 

morskiego. Od decyzji okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego przysłu-

guje odwołanie do ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Jedynie w przy-

padku karania podmiotów wpisanych do rejestru skupujących za niedokonanie 

wymaganych zgłoszeń danych do tego rejestru, organem pierwszej instancji bę-

dzie minister właściwy do spraw rybołówstwa. Jest to uzasadnione faktem, iż 

rejestr jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa i on 

jest adresatem przekazywanych zgłoszeń. W takim przypadku ukaranemu będzie 

służyło prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.  

Ponadto kary pieniężnej nie nakłada się, jeżeli od dnia popełnienia czynu lub 

zaniechania działania upłynęło 5 lat, a wymierzonej już kary pieniężnej nie po-

biera się, jeżeli od dnia, w którym decyzja o jej wymierzeniu stała się ostateczna, 

upłynęło 5 lat. Od nieuiszczonych w terminie kar, wymierzanych na podstawie 

ustawy, pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości i na zasadach obowiązują-

cych dla zaległości podatkowych. Egzekucja wymierzonych kar wraz z odsetka-

mi za zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji. Ściągnięte kwoty z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód bu-

dżetu państwa.  

Natomiast w przypadku wprowadzania do obrotu produktów rybnych lub prowa-

dzenia obrotu produktami rybnymi, które nie spełniają norm handlowych, okre-

ślonych w rozporządzeniu nr 2406/96, oraz które nie są oznakowane w sposób 

wymagany dla tych produktów, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 

nr  104/2000 oraz w rozporządzeniu nr 2065/2001, przewiduje się podejmowanie 
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odpowiednich środków przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-     

-Spożywczych, określonych w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości han-

dlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, 

z  późn. zm.). Zgodnie bowiem z przepisami wspólnotowymi produkty rybne, 

które nie spełniają ustanowionych dla nich norm handlowych, nie powinny być 

wprowadzane do obrotu, zaś kompetencje okręgowego inspektora rybołówstwa 

morskiego w zakresie kontroli nie mogą obejmować jakości handlowej. 

Rozdział dziesiąty (Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe  

i końcowe) zawiera niezbędne zmiany w ustawie z dnia 19 lutego 2004 r.  

o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 

9  maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 

Nr  98, poz.  634). 

Wprowadzono przepis, zgodnie z którym rejestry przedsiębiorców skupujących 

produkty rybne, organizacji producentów, związków organizacji producentów 

oraz organizacji międzybranżowych, prowadzone na podstawie przepisów do-

tychczasowych, staną się odpowiednio rejestrami, o których mowa w projekcie 

ustawy.  

Dodatkowo wprowadzono przepisy niezbędne do uzupełnienia rejestru skupują-

cych. Przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty 

rybołówstwa w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy będą zobowiązani, 

w  terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, dostarczyć decyzję powiato-

wego lekarza weterynarii o stwierdzeniu spełniania wymagań weterynaryjnych 

i  nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. W przypadku niezreali-

zowania tego obowiązku, minister właściwy do spraw rybołówstwa wyda z urzę-

du decyzję administracyjną o wykreśleniu z rejestru skupujących.  

Ponadto przedsiębiorcy wpisani do rejestru skupujących w dniu wejścia w życie 

projektowanej ustawy, w terminie miesiąca od dnia jej wejścia w życie, będą 

obowiązani poinformować, w formie pisemnej, ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa, czy przekroczyli roczny obrót finansowy, o którym mowa w art. 2 

ust. 1 rozporządzenia nr 1566/2007. W przypadku nieprzekazania tej informacji 
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minister właściwy do spraw rybołówstwa wezwie, w formie pisemnej, do prze-

kazania informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, a jeżeli we-

zwanie to nie odniesie skutku, przedsiębiorca będzie podlegał karze pieniężnej 

w  wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok po-

przedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

w  Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wpro-

wadzenie tej sankcji jest uzasadnione, gdyż analogicznej karze podlegają pod-

mioty, które nie będą przekazywać corocznie takiej informacji.  

Przewidziano również, że w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie projek-

towanej ustawy minister właściwy do spraw rybołówstwa udostępni na stronie 

internetowej urzędu go obsługującego wykaz oznaczeń handlowych przyjętych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozpo-

rządzenia nr 104/2000.  

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia  

2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej, 

w myśl projektowanej ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepi-

sów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów niniejszej ustawy, jednak 

nie dłużej niż przez okres dwóch lat od dnia jej wejścia w życie. 

Projektowana ustawa będzie miała zastosowanie również do spraw wszczętych 

na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończonych do dnia jej wejścia 

w życie.  

Ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, co mimo ob-

szerności regulacji, jest wystarczającym vacatio legis z uwagi na to, iż ustawa ta 

jest aktem co do zasady uzupełniającym obowiązujące wprost przepisy Unii Eu-

ropejskiej, jak również kontynuacją zasadniczych rozwiązań obowiązującej 

obecnie ustawy.  

Reasumując, najbardziej istotne kwestie, jakie odróżniają niniejszy projekt usta-

wy od obowiązującej ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku ryb-

nego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej, to: 
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–  sprecyzowanie organów właściwych do kontroli standardów rynkowych 

ustalonych w przepisach Unii Europejskiej – obecnie obowiązująca ustawa 

zawiera tylko ogólny przepis o kontroli przez okręgowych inspektorów rybo-

łówstwa morskiego wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, jed-

nak nie precyzuje, jaki organ kontroluje jakość i kategorie wielkości produk-

tów, czyli sklasyfikowania produktów przed ich zaoferowaniem do 

sprzedaży, 

– doprecyzowanie organów uprawnionych do kontroli sposobu oznakowania 

produktów rybnych, gdyż stale rozszerzający się ich asortyment powoduje 

konieczność zapewnienia konsumentom minimalnej ilości informacji o ich 

głównych cechach; należy zaznaczyć, że przepisy niniejszej ustawy nie od-

noszą się do kwestii zawartości etykiet, gdyż sprawę tę regulują odrębne 

przepisy Unii Europejskiej lub przepisy krajowe; projektowana ustawa wska-

zuje jedynie minimalny zakres informacji dla konsumenta wymaganych 

przepisami wspólnotowymi, ale także stanowiących element w systemie 

ochrony żywych zasobów morza,  

–  ze względu na podnoszenie konkurencyjności produktów rybnych, a także 

ujednolicenie standardów produkcji i jakości tych produktów, wprowadzono 

możliwość stworzenia wykazu tworzonych dobrowolnie przez zainteresowa-

ne podmioty kodeksów dobrej praktyki rybackiej. Może to mieć dodatkowe 

znaczenie w przypadku wprowadzenia wspólnotowego systemu ekoznako-

wania produktów rybnych, 

– doprecyzowanie przepisów dotyczących wystawiania i przekazywania kart 

sprzedaży przez odniesienie do przepisów Unii Europejskiej dotyczących 

terminu przekazywania tych dokumentów właściwemu okręgowemu inspek-

torowi rybołówstwa morskiego oraz wymierzaniu kary pieniężnej przez 

okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego za naruszenie tego termi-

nu; analogiczna regulacja dotyczy deklaracji przejęcia, 

– doprecyzowanie regulacji dotyczących rejestru przedsiębiorców uprawnio-

nych do skupu produktów rybnych: włączenie obowiązku przedstawienia de-
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cyzji powiatowego lekarza weterynarii ze względów bezpieczeństwa żywno-

ści oraz doprecyzowanie treści wniosku w zakresie oznaczenia siedziby 

przedsiębiorcy i jego adresu (w praktyce pojawił się problem, jeżeli zareje-

strowany przedsiębiorca miał inny adres na pieczęci, którą się posługiwał 

(adres głównego zakładu czy swojego biura), a inny na zaświadczeniu 

o  wpisie do rejestru – siedziba); problemy pojawiają się w takiej sytuacji 

przy wprowadzaniu danych z dokumentów pierwszej sprzedaży ryb do pro-

wadzonego przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa systemu in-

formatycznego, 

– w odniesieniu do rejestru skupujących wprowadza się również obowiązek 

informowania o ewentualnej zmianie danych, które są wpisywane do reje-

stru, lub o zakończeniu prowadzonej działalności, gdyż obecnie praktyka po-

kazuje, że taka weryfikacja aktualnie działających podmiotów jest bardzo 

trudna, 

–   dodanie przepisów upoważniających ministra właściwego do spraw rybo-

łówstwa do prowadzenia regularnych kontroli organizacji producentów, 

związków organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych, do 

czego zobowiązują państwo członkowskie przepisy Unii Europejskiej;            

w  szczególności wskazano zakres kontroli, sposób jej przeprowadzania 

i  dokumentowania, 

–  doprecyzowanie części dotyczącej działań interwencyjnych na rynku ryb-

nym; w tym zakresie obowiązują oczywiście wprost i bezpośrednio przepisy 

Unii Europejskiej, jednak ze względu na pewność prawa i jego jasność dla 

zobowiązanych podmiotów powinny być one wskazane w ustawie, a co naj-

mniej obowiązki, które z tych przepisów wynikają; korzystanie z pomocy fi-

nansowej z tytułu różnych działań interwencyjnych uzależnione jest w prze-

pisach Unii Europejskiej od spełnienia szeregu wymagań dotyczących 

między innymi: zgłoszenia przez organizacje producentów stosowanych cen, 

ilości produktów rybnych przyjmowanych do utrwalania, przechowywania 

i  składowania, ich standardach rynkowych; działania te są podejmowane 
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w  ciągu roku połowowego, a w trakcie składania wniosku o pomoc finan-

sową rzeczywiste potwierdzenie prawidłowości podanych danych jest moż-

liwe tylko na podstawie posiadanych dokumentów przez organizacje produ-

centów, tak więc kontrola prawidłowości podejmowanych działań 

interwencyjnych musi być podejmowana w trakcie danego roku połowowe-

go; w związku z tym ustawa musi wskazywać obowiązki ciążące w tym za-

kresie na organizacjach oraz wskazuje organy administracji odpowiedzialne 

za ich kontrole bądź przyjmowanie określonych danych i informacji od orga-

nizacji, 

–  zapewnienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako insty-

tucji przyznającej i wypłacającej pomoc finansową, możliwości kontroli 

prawidłowości danych podanych przez organizację producentów we wniosku 

o  przyznanie pomocy finansowej (realizacja tzw. kontroli na miejscu), 

–  usunięcie z ustawy odniesień do przepisów Unii Europejskiej niemających 

związku z przedmiotem regulacji (art. 22 obecnie obowiązującej ustawy za-

wiera odniesienia do przepisów dotyczących wdrażania funduszy struktural-

nych).  

W związku z wątpliwościami co do kompetencji organów właściwych w spra-

wach nakładania kar pieniężnych w art. 64 projektowanej ustawy wprowadzono 

podział kompetencji między okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego 

oraz ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Ponadto dostrzeżono koniecz-

ność uzupełnienia projektu o dodatkową podstawę do nałożenia kary pieniężnej 

(art. 71 ust. 3 projektu). Ze względu na ogłoszenie ustawy z dnia 10  lipca 2008 r. 

o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o In-

spekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 157, poz.  976), 

w  treści przepisu art. 8 ust. 3 projektu  uwzględniono Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i  Konsumentów. 

Projektowana ustawa pozostanie regulacją przede wszystkim o charakterze wy-

konawczym i ramowym w stosunku do obowiązujących bezpośrednio przepisów 

Unii Europejskiej, które regulują większość zagadnień z zakresu rynku rybnego. 
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Celem jest zapewnienie efektywnego uczestnictwa polskiego sektora rybnego 

w  instrumentach wspólnej polityki rybackiej, a także niezbędne uszczelnienie 

obecnej struktury organizacyjnej oraz mechanizmów kontrolnych i egzekucyj-

nych dla obowiązujących regulacji. Projektowana ustawa ma na celu usprawnie-

nie istniejącego systemu organizacji rynku rybnego, tak po stronie administracji, 

jak i po stronie podmiotów sektora – przede wszystkim organizacji producentów. 

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.  

Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych 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. 

Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z czym nie podlega 

notyfikacji, stosownie do trybu przewidzianego w przepisach dotyczących spo-

sobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.  

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w  procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt ustawy został 

zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi. Nikt nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem 

ustawy (zgłoszenie w rozumieniu art. 7 ww. ustawy).  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt ustawy 

 Podmioty, których dotyczy regulacja to:  

– organizacje producentów (obecnie 6 wpisanych do rejestru uznanych or-

ganizacji producentów rybnych),  

– organizacje międzybranżowe (obecnie brak w rejestrze),  

– związki organizacji producentów rybnych (obecnie brak w rejestrze),  

– podmioty uprawnione do skupu wprowadzanych po raz pierwszy do ob-

rotu produktów rybnych pochodzących z połowów morskich (563 wpi-

sanych do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne – stan 

na dzień 1 lipca 2008 r.), 

– podmioty prowadzące połowy i chów lub hodowlę ryb – w zakresie ko-

deksów dobrej praktyki rybackiej, 

– podmioty prowadzące obrót i przetwórstwo produktów rybnych – w za-

kresie standardów rynkowych oraz oznakowania produktów rybnych, 

– organy administracji rybackiej, państwowa straż rybacka, Inspekcja Ja-

kości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Handlowa   

– w zakresie kontroli i nadzoru.  

 
2. Wpływ projektu ustawy na sektor finansów publicznych, w tym budżet pań-

stwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego  

Kwestia konieczności kadrowego wzmocnienia trzech okręgowych inspekto-

ratów rybołówstwa morskiego (w związku z rozszerzeniem ich obowiązków) 

została rozwiązana dzięki dotychczas uzyskanym nowym etatom.  

Nie przewiduje się zwiększenia wpływów budżetowych spowodowanych 

wejściem w życie projektowanej ustawy. Ewentualne wpływy do budżetu 

mogą wynikać z nałożonych kar finansowych. Może nastąpić również pewne 

zwiększenie wpływów podatkowych w związku z ograniczaniem „szarej 
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strefy” wskutek wzmocnienia kontroli pierwszej sprzedaży produktów ryb-

nych.  

Odnośnie do skutków finansowych dla budżetu państwa w związku z prze-

widzianymi przez ustawę mechanizmami interwencyjnymi na rynku rybnym 

należy stwierdzić, że przedmiotowa regulacja nie wprowadza zmian w zakre-

sie poziomu zobowiązań w stosunku do stanu istniejącego w trakcie obowią-

zywania ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i po-

mocy finansowej w gospodarce rybnej.  

Pomoc finansowa przyznawana organizacjom producentów rybnych jest wy-

płacana z Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji przez Agencję Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Jedynie ewentualna pomoc dla producentów niebędących członkami organi-

zacji producentów rybnych będzie pochodzić w całości ze środków budżetu 

państwa. Oszacowanie wysokości takiej pomocy nie jest możliwe ze wzglę-

du na liczbę zmiennych, jakie należy wziąć pod uwagę. Udzielenie takiej 

pomocy jest bowiem uzależnione od spełnienia szeregu warunków, z których 

podstawowym jest ustanowienie przez organizację producentów posiadającą 

odpowiedni poziom reprezentatywności zasad o określonej treści (np. nało-

żenie na swoich członków obowiązku ograniczenia wyładunków lub sprze-

daży określonego gatunku, w określonych miejscach, przez określony czas), 

następnie wystąpienie przez tę organizację do ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa o podjęcie decyzji o rozszerzeniu ustanowionych przez nią za-

sad na producentów niebędących jej członkami, prowadzących działalność 

na określonym terenie, i faktyczne podjęcie takiego rozstrzygnięcia przez 

ministra (wydanie rozporządzania określającego zakres zastosowania się 

przez producentów niebędących członkami danej organizacji producentów 

do przepisów przyjętych przez tę organizację oraz okres ich stosowania). 

Dopiero po zajściu powyższych okoliczności minister właściwy do spraw 

rybołówstwa będzie mógł (fakultatywnie) wydać rozporządzenie przyznające 

pomoc finansową producentom niebędącym członkami organizacji produ-
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centów rybnych, którzy zastosują się do rozszerzonych zasad. Nie istnieją 

żadne przykłady praktyczne pozwalające oszacować przedmiotowe koszty 

(nie można przewidzieć następujących zmiennych: zakres rozszerzenia prze-

pisów, liczba podmiotów nimi objętych, poziom stosowanych cen produk-

tów). Finansowanie powyższej pomocy będzie musiało zostać każdorazowo 

ustalone w budżecie państwa. Należy dodać, że jak wynika z informacji 

przekazywanych przez Komisję Europejską, stosowanie powyższego mecha-

nizmu w praktyce krajów Unii Europejskiej jest sporadyczne. 

 
3. Wpływ projektu ustawy na rynek pracy 

Przedmiotowa ustawa nie ma bezpośredniego wpływu na rynek pracy. Moż-

liwy jest jedynie efekt pośredni projektowanych działań kontrolnych związa-

ny z eliminowaniem „szarej strefy”, ze względu na wzmocnienie kontroli 

rynku rybnego. Przy czym brak jest danych na temat ewentualnej liczby osób 

zatrudnionych w „szarej strefie”.  

 
4. Wpływ projektu ustawy na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wpływ na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną przedmiotowej ustawy 

odnosi się do zapewnienia możliwości uczestnictwa w mechanizmach inter-

wencyjnych wspólnej polityki rybackiej, a także zapewniania wprowadzania 

na rynek produktów, zgodnie ze standardami rynkowymi określonymi dla 

nich w przepisach Unii Europejskiej. 

Projektowana ustawa nie wprowadza żadnych nowych wymogów w zakresie 

standardów wielkości i jakości, oznakowania, informacji dla konsumenta, 

w  związku z czym nie przewiduje się konsekwencji dla przedsiębiorców 

związanych z koniecznością ich spełnienia. Ustawa przewiduje jedynie ko-

ordynację i usprawnienie kontroli w tym zakresie. Nie wzrosną również ob-

ciążenia administracyjne po stronie przedsiębiorców sektora rybackiego, 

gdyż nie zmienia się zakres podstawowych dokumentów, które są od nich 
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wymagane. Wprowadzany natomiast projektowaną ustawą dokument wyco-

fania leży w interesie organizacji producentów jako jednoznaczne potwier-

dzenie zrealizowanego wycofania, a ponadto będzie to dokument wystawia-

ny jedynie w przypadku dobrowolnego podjęcia takich działań.   

Ustawa przewiduje natomiast dokonywanie pierwszej sprzedaży dorszy po-

chodzących z połowów w Morzu Bałtyckim wyłącznie w centrach pierwszej 

sprzedaży, co może mieć wpływ na przedsiębiorców zajmujących się obec-

nie obrotem tymi rybami. 

 
5. Wpływ projektu ustawy na sytuację i rozwój regionalny 

 Przedmiotowa ustawa nie ma bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój 

regionów. Możliwy jest efekt pośredni projektowanych działań kontrolnych 

związany z eliminowaniem „szarej strefy”. 

 
6. Konsultacje społeczne 

Projekt ustawy został skonsultowany z następującymi organizacjami produ-

centów rybnych, organizacjami społeczno-zawodowymi rybaków, producen-

tów akwakultury i przetwórców ryb: Stowarzyszeniem Armatorów Łodzio-

wych w Kołobrzegu, Stowarzyszeniem Armatorów Rybackich, Związkiem 

Rybaków Polskich, Zrzeszeniem Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Ka-

mieńskiego i Jeziora Dąbie, Stowarzyszeniem Rybaków Zalewu Wiślanego, 

Stowarzyszeniem Rybak, Stowarzyszeniem Rybactwa Dolnej i Środkowej 

Wisły, Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Rybackich, Ogólnopolskim 

Stowarzyszeniem Dzierżawców i Administratorów Nieruchomości Rybac-

kich Skarbu Państwa, Północnoatlantycką Organizacją Producentów, Krajo-

wą Izbą Producentów Ryb, Organizacją Producentów Rybnych Władysła-

wowo Sp. z o.o., Zrzeszeniem Rybaków Morskich – Organizacją 

Producentów, Kołobrzeską Grupą Producentów Ryb Spółka z o.o., Polskim 

Stowarzyszeniem Przetwórców Ryb, Zrzeszeniem Producentów Ryb w Ka-

towicach, Związkiem Producentów Ryb, Polskim Towarzystwem Rybackim, 
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Zarządem Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego, Forum na Rzecz 

Rybołówstwa Dalekomorskiego, Aukcją Rybną Ustka sp. z o.o., Przedsię-

biorstwem Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”, Organizacją Międzyza-

kładową NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków.   

W trakcie konsultacji zgłoszono następujące uwagi: 

– Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb (PSPR) złożyło sprzeciw do 

zaproponowanego obowiązku sprzedaży dorszy pochodzących z poło-

wów w Morzu Bałtyckim przez centra sprzedaży, uważając, że zapropo-

nowany przepis wprowadzi monopol obrotu dorszem i jest naruszeniem 

zagwarantowanej konstytucyjnie wolności gospodarczej. Zdaniem PSPR 

zapewnienie zgodnych z wymaganiami warunków weterynaryjnych oraz 

kontrola zgodności wyładunków z wpisami w dziennikach połowowych 

może zostać zapewniona bez wprowadzania takiego obowiązku, 

– Stowarzyszenie Armatorów Rybackich (SAR) wyraziło opinię, iż nie ma 

uwag jedynie do przepisów przejściowych i końcowych, natomiast 

wszystkie pozostałe przepisy są obarczone błędami merytorycznymi, 

hamują rozwój rynku rybnego i szkodzą polskiemu rybołówstwu. Obec-

nie obowiązująca ustawa mimo wad jest jego zdaniem zdecydowanie 

lepsza od przedstawionego projektu. SAR uznało, że zgłaszanie uwag do 

poszczególnych artykułów jest niecelowe, ponieważ zajęłoby to więcej 

miejsca od samego projektu. Ponadto SAR uważa, że nie powinny to-

czyć się dalsze prace legislacyjne dotyczące projektu, ponieważ uważa 

projekt za zły, a wręcz szkodliwy, 

– Związek Rybaków Polskich (ZRP) odrzucił projekt w całości bez poda-

nia uzasadnienia, uważając go za szkodliwy dla rybołówstwa, a  szcze-

gólnie przepis wprowadzający obowiązek sprzedaży dorszy pochodzą-

cych z połowów w Morzu Bałtyckim przez centra pierwszej sprzedaży, 

jako naruszający zasadę wolności gospodarczej,  

– Stowarzyszenie Armatorów Łodziowych (SAŁ) również zgłosiło swój 

sprzeciw do powyższego przepisu, uważając, że armatorzy powinni mieć 
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całkowicie wolny wybór dotyczący miejsca wyładunku i pierwszej 

sprzedaży ryb, 

– Północnoatlantycka Organizacja Producentów (PAOP) zwróciła uwagę 

na konieczność doprecyzowania przepisów, uważając, że podmiot, który 

został wykreślony z rejestru skupujących lub rejestru organizacji produ-

centów na swój wniosek nie powinien być objęty obowiązkiem rocznej 

karencji w ubieganiu się o ponowny wpis. Jej zdaniem niektóre z przepi-

sów powinny zostać uproszczone, ponieważ PAOP jest również prze-

ciwna zasadzie nakładania rygoru natychmiastowej wykonalności karom 

pieniężnym wymierzonym w drodze decyzji administracyjnej,  

– Krajowa Izba Producentów Ryb (KIPR) zgłosiła uwagę do przepisu do-

tyczącego obowiązku sprzedaży dorszy pochodzących z połowów w Mo-

rzu Bałtyckim przez centra sprzedaży, uważając, że obowiązek sprzeda-

ży dorszy w centrach sprzedaży powinien dotyczyć wyłącznie 

obowiązku wyładunku 70 % limitu indywidualnego, pozostałe 30 % 

właściciel mógłby wyładować i sprzedać wybranemu przez siebie kup-

cowi wpisanemu do rejestru skupujących. KIPR była również przeciwna 

utrzymaniu nadawania z mocy ustawy rygoru natychmiastowej wyko-

nalności decyzji administracyjnej o wymierzeniu kary finansowej, 

– Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów (ZRM-OP) 

wyraziło opinię, że obowiązek sprzedaży dorszy pochodzących z poło-

wów w Morzu Bałtyckim przez centra sprzedaży powinien być wprowa-

dzony w odniesieniu do części limitu indywidualnego. Ponadto  

ZRM-OP zaproponowało uproszczenie procedury uznawania organizacji 

producentów i zgłosiło uwagi do stosowania działań interwencyjnych, 

– Organizacja Producentów Rybnych Władysławowo Sp. z o.o. (OPRW) 

zgłosiła uwagę do przepisu dotyczącego obowiązku sprzedaży dorszy 

pochodzących z  połowów w Morzu Bałtyckim przez centra sprzedaży, 

proponując wyłączenie z niego właścicieli (armatorów), którzy przezna-

czają ryby do przetwórstwa we własnych zakładach. 
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Podsumowując zgłoszone uwagi, należy stwierdzić, że zostały one w dużej 

części wprowadzone do projektu, z wyjątkiem uwag dotyczących obowiązku 

sprzedaży dorszy pochodzących z połowów w Morzu Bałtyckim w centrach 

sprzedaży, z przyczyn podanych w uzasadnieniu do projektu ustawy. W pro-

jekcie ustawy zostały doprecyzowane pewne zagadnienia i kompetencje, po-

nadto zapewniona została większa spójność przepisów.  

 W celu omówienia otrzymanych uwag w dniu 8 lutego 2008 r. w siedzibie 

MRiRW odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu ustawy, 

podczas którego przeprowadzono dyskusję skupiającą się nad przepisami, 

budzącymi kontrowersje wśród zainteresowanych organizacji. Najszersza 

dyskusja dotyczyła wprowadzenia obowiązku sprzedaży dorszy pochodzą-

cych z połowów w Morzu Bałtyckim przez centra sprzedaży, który jest roz-

wiązaniem niemającym odpowiednika w obowiązujących przepisach z za-

kresu rynku rybnego. PSPR, ZRP i ZRŁ podtrzymały swoje stanowisko 

w  sprawie konieczności całkowitego wykreślenia przedmiotowego przepisu, 

ponieważ ich zdaniem narusza konstytucyjną zasadę wolności gospodarczej 

i  tym samym jest niezgodny z Konstytucją. Ponadto poinformowały, że ich 

zdaniem przepis spowoduje niedopuszczalną monopolizację rynku. Wskaza-

ły również, że sprzedaż przez centra nie da gwarancji legalności sprzedawa-

nych ryb i tym samym ograniczenia nielegalnych połowów, a odpowiednie 

warunki weterynaryjne obrotu rybami mogą być zapewnione innymi meto-

dami. LCPSR – Aukcja Rybna w Ustce oraz OPRW opowiedziały się za 

utrzymaniem przepisu zobowiązującego do sprzedaży dorszy wyłącznie za 

pośrednictwem centrów pierwszej sprzedaży. ZRM-OP i KIPR zapropono-

wały natomiast wprowadzenie w przepisie obowiązku sprzedaży w centrach, 

ale jedynie w ograniczonym zakresie, np. 60 % indywidualnych limitów po-

łowowych dorsza. Ponadto ZRM-OP wskazało konieczność wprowadzenia 

do projektu ustawy definicji centrów pierwszej sprzedaży.  
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PROJEKT  
 

ROZPORZĄDZENIE 
 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

 
z dnia      

 
w sprawie sposobu i form współdziałania okręgowych inspektorów 

rybołówstwa morskiego oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych 

 
 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia ............... 2008 r. o organizacji rynku 
rybnego (Dz. U. Nr ...., poz. …) zarządza się, co następuje: 

 
 
§ 1. Rozporządzenie określa sposób i formy: 

1) współdziałania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego, zwanych dalej 
„inspektorami”, oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 
zwanej dalej „Inspekcją”, przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych; 

2)  przekazywania informacji o uchybieniach dotyczących produktów rybnych; 
3) organizowania wspólnych kontroli. 

 
§ 2. Współdziałanie inspektorów z Inspekcją polega w szczególności na: 

1) organizowaniu i przeprowadzaniu wspólnych kontroli magazynów, hurtowni, 
zakładów przetwórstwa, punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej, punktów i 
lokali gastronomicznych oraz innych pomieszczeń służących do przechowywania 
lub przetwarzania produktów rybnych; 

2) przekazywaniu inspektorom przez organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych informacji o podejrzeniu naruszenia przepisów o organizacji 
rynku rybnego albo wystąpieniu zagrożenia takiego naruszenia; 

3) wzajemnym udzielaniu pomocy technicznej, jeżeli wymagają tego szczególne 
potrzeby w związku z wykonywaniem zadań, a których wykonanie nie jest 
możliwe bez udzielenia takiej pomocy; 

4) wzajemnym korzystaniu ze środków transportu lub łączności podczas 
prowadzenia wspólnych działań. 

 
§ 3. 1. Przekazanie Inspekcji przez inspektorów informacji, o których mowa w 

art. 5 ust. 2 ustawy z dnia ... 2008 r. o organizacji rynku rybnego, następuje z urzędu, 
nie później niż w ciągu 6 godzin od ich uzyskania.  

2. Wraz z informacjami, o których mowa w ust. 1, lub niezwłocznie po ich 
przekazaniu, inspektorzy przekazują również zabezpieczone w sprawie dowody.   

3. Inspekcja informuje inspektora o sposobie załatwienia sprawy, niezwłocznie 
po jej zakończeniu.  

 
§ 4. 1. Organizowanie i przeprowadzanie wspólnych kontroli następuje na 

wniosek inspektorów lub organów Inspekcji.  



2. Warunki wzajemnego korzystania ze środków transportu lub łączności 
podczas prowadzenia wspólnych działań inspektorzy ustalają z Inspekcją w drodze 
porozumienia. 

 
§ 4. 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 oraz 

działem administracji – rynki rolne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu 
i form współdziałania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego oraz Inspekcji 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przy dokonywaniu kontroli 
produktów rybnych stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 6 ust. 3 ustawy 
z dnia ... 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. Nr ..., poz. ...). 

Stosownie do tego przepisu minister właściwy do spraw rybołówstwa i minister 
właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze rozporządzenia, sposób i formy 
współdziałania organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 
ustawy, przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych, w tym przekazywania 
informacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, oraz organizowania wspólnych 
kontroli.  

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia ma na celu zapewnienie 
sprawnego funkcjonowania systemu kontroli produktów rybnych, poprzez 
skoordynowanie dokonywanych kontroli, zwiększenie efektywności oraz obniżenie 
ich kosztów.  

W porównaniu do obecnego stanu prawnego, projekt rozporządzenia reguluje 
kwestie dotychczas nieuregulowane w prawie polskim.  
Współpraca okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego oraz Inspekcji Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych prowadzona jest, w pewnym zakresie na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobu współdziałania inspektorów rybołówstwa morskiego z organami kontroli 
skarbowej, organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 
Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Granicznej 
oraz terenowymi organami administracji morskiej (Dz. U. Nr 196, poz. 2015), 
wydanego na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie 
(Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.).  

 
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  
 
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych 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. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z czym nie podlega 
notyfikacji, stosownie do trybu przewidzianego w przepisach dotyczących sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.  

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 
procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia 
zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Projekt rozporządzenia zostanie objęty programem prac legislacyjnych 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z dniem ogłoszenia).  

 
OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 
1. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia 

Podmioty, których dotyczy rozporządzenie to okręgowi inspektorzy 
rybołówstwa morskiego, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
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Spożywczych, a także podlegający kontrolom przedsiębiorcy i inne podmioty 
prowadzące działania związane z produktami rybnymi. 
 
2. Wpływ projektu rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym 

budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego  
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało 

bezpośredniego wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i 
budżety jednostek samorządu terytorialnego. Jednakże, wspólne kontrole i wymiana 
informacji, powinny podnieść efektywności kontroli, a co za tym idzie - przyczynić się 
do obniżenia ich kosztów.  

 
3. Wpływ projektu rozporządzenia na rynek pracy 

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

 
4. Wpływ projektu rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.  
 

5. Wpływ projektu rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

sytuację i rozwój regionów.  
 
6. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami producentów, 
organizacjami społeczno-zawodowymi rybaków, producentów akwakultury i 
przetwórców ryb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/11si 
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PROJEKT  
 

ROZPORZĄDZENIE 
 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

 
z dnia      

 
w sprawie opłat za wydanie formularzy karty sprzedaży i deklaracji przejęcia 

 
 
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia ............... 2008 r. o organizacji rynku 

rybnego (Dz. U. Nr ...., poz. …) zarządza się, co następuje: 
 
 
§ 1. Rozporządzenie określa wysokość oraz sposób wnoszenia opłaty za 

wydanie formularzy karty sprzedaży oraz deklaracji przejęcia. 
 
§ 2. 1. Ustala się opłatę za wydanie formularza karty sprzedaży oraz deklaracji 

przejęcia w wysokości 0,30 zł za każdy egzemplarz. 
2. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego podaje do publicznej 

wiadomości ustaloną wysokość opłaty, wraz z jej kalkulacją, w sposób zwyczajowo 
przyjęty.   

 
§ 3. Opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1, wnosi się przed wydaniem formularza 

w okręgowym inspektoracie rybołówstwa morskiego, w gotówce w kasie lub 
przelewem na rachunek bankowy budżetu państwa wskazany przez właściwego 
miejscowo okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego.   

 
§ 4. 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 16 listopada 2007 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 
1599). 

 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat za 
wydanie formularzy karty sprzedaży i deklaracji przejęcia stanowi realizację 
upoważnienia zawartego w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia ... 2008 r. o organizacji rynku 
(Dz. U. Nr ..., poz. ... ). 

Stosownie do tego przepisu minister właściwy do spraw rybołówstwa ma 
określić, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz sposób wnoszenia opłaty 
pobieranej za wydanie formularzy karty sprzedaży oraz deklaracji przejęcia, o których 
mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie, aby opłata ta stanowiła 
równowartość kosztów wykonania tych formularzy. 

W projektowanym rozporządzeniu ustalono wysokości opłaty za wydanie 
jednego egzemplarza karty sprzedaży lub deklaracji przejęcia  w wysokości .... zł. 
Kwota ta stanowi równowartość kosztów wykonania tych formularzy, obejmujących 
koszt papieru, druku i innych niezbędnych kosztów wykonania. Została ona ustalona 
na podstawie danych z okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego w Gdyni, 
Słupsku i Szczecinie. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego podaje do 
publicznej wiadomości ustaloną wysokość opłaty, wraz z jej kalkulacją, w sposób 
zwyczajowo przyjęty.   

Należy wskazać, że stosownie do przepisów ww. ustawy kartę sprzedaży oraz 
deklarację przejęcia wystawia się na formularzach udostępnianych w okręgowym 
inspektoracie rybołówstwa morskiego, za wydanie których pobiera się opłatę, która 
stanowi dochód budżetu państwa. 

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia ma na celu zapewnienie 
sprawnego funkcjonowania systemu kontroli wprowadzanych do obrotu produktów 
rybnych. 

W porównaniu do obecnie istniejącego stanu prawnego, projekt 
rozporządzenia reguluje kwestie dotychczas nieuregulowane w prawie polskim. 
Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 5 oraz art. 6 ustawy z dnia z dnia 22 stycznia 2004 r. o 
organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej (Dz. U. Nr 34, 
poz. 291, z późn. zm.) formularze dokumentu sprzedaży  oraz deklaracji przejęcia 
były wydawane w okręgowym inspektoracie rybołówstwa morskiego, a za ich 
wydanie pobierana była opłata stanowiąca równowartość kosztów ich wykonania. 
Poza tym przepisem brak było aktu wykonawczego regulującego sposób wnoszenia 
tej opłaty, jak również ustalającego jej wysokość. Opłata pobierana przez 
inspektorów wynosiła 0,25 zł. 

Obecnie ustalona opłata uwzględnia dodatkowo koszty związane z 
nadawaniem każdemu formularzowi niepowtarzalnego numeru, składającego się z 
trzech pierwszych liter nazwy siedziby okręgowego inspektora rybołówstwa 
morskiego oraz z cyfr, stanowiących kolejny numer wydawanego formularza w 
danym inspektoracie w danym roku i czterech cyfr oznaczających rok wydania, 
zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy, czego poprzednio obowiązująca ustawa nie 
przewidywała.   

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych 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. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z czym nie podlega 
notyfikacji, stosownie do trybu przewidzianego w przepisach dotyczących sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.  
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Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 
procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia 
zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Projekt rozporządzenia zostanie objęty programem prac legislacyjnych 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z dniem ogłoszenia).  

 
OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 
1. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia 

Podmioty, których dotyczy rozporządzenie to przedsiębiorcy uprawnieni do 
skupu wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu produktów rybnych pochodzących 
z połowów morskich (563 wpisanych do rejestru przedsiębiorców skupujących 
produkty rybne – stan na dzień 1 lipca 2008 r.) oraz okręgowi inspektorzy 
rybołówstwa morskiego.  
 
2. Wpływ projektu rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym 

budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego  
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na  

sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 
terytorialnego. 

 
3. Wpływ projektu rozporządzenia na rynek pracy 

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

 
4. Wpływ projektu rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.  
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

przedsiębiorczość, gdyż nie wprowadza nowych obowiązków na przedsiębiorców 
(nie następuje zmiana zakresu obowiązków przedsiębiorcy w porównaniu z 
dotychczas obowiązującym stanem prawnym). 

 
5. Wpływ projektu rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 
sytuację i rozwój regionów.  
 
6. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami producentów, 
organizacjami społeczno-zawodowymi rybaków, producentów akwakultury  
i przetwórców ryb.  
 
 
 
 
 
 
10/12si 
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PROJEKT  
 

ROZPORZĄDZENIE 
 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

 
z dnia      

 
w sprawie wzorów karty sprzedaży i deklaracji przejęcia 

 
 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia .............. 2008 r. o organizacji rynku 

rybnego (Dz. U. Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje: 
 
 
§ 1. Określa się wzory: 

1) karty sprzedaży, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 
2) deklaracji przejęcia, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

 
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 

18 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu sprzedaży i wzoru deklaracji przejęcia 
produktów rybnych (Dz. U. Nr 130, poz. 1392). 

 
§ 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 16 listopada 2007 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 
1599). 



Załączniki do rozporządzenia  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 z dnia………..… (poz. …..)  
Załącznik  nr 1 

WZÓR  
KARTA SPRZEDAŻY 

Nr karty sprzedaży produktów rybnych  
 

Data i miejsce sprzedaży 

Nr dokumentu przewozowego 
 

Nr dokumentu T2M 
 

Nr faktury / rachunku 

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, 
siedziba i adres kupującego 
 

Numer wpisu w rejestrze 
przedsiębiorców skupujących 
produkty rybne   

 

 
Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres 
albo nazwa, siedziba i adres armatora statku  
 
 

Imię, nazwisko i adres kapitana statku 
rybackiego  
 
 

Oznaka rybacka i nazwa statku rybackiego, z 
którego nastąpił wyładunek 

Data wyładunku i nazwa portu wyładunku 

 

Standardy rynkowe Produkty niewprowadzane bezpośrednio na 
rynek 

Nazwa gatunku 
produktu rybnego 

Rejon połowu 
 

Minimalna 
wielkość 

Postać (całe, patroszone, 
patroszone bez głów, 

filetowane) 

Kategoria 
świeżości Kategoria 

wielkości 

Masa w kg 
albo liczba w 

sztukach* 
 

Cena 1 kg/ 1 
sztuki* (bez 

VAT) 

Masa w kg 
albo liczba w 

sztukach* 
 

Rodzaj 
Miejsce 

przeznaczenia 
 

           

           

           

           

           

           

           

* w sztukach podaje się ryby łososiowate  
 
Czytelny podpis sprzedającego             Czytelny podpis kupującego 
 
…………………………………………………..          ………………………………………………….. 

Opis: karta  sprzedaży produktów rybnych ma format A4 
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Załącznik nr 2 
WZÓR  

DEKLARACJA PRZEJĘCIA 
 
Nr deklaracji przejęcia: 
 
 
 
 
 
 

 Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres 
przedsiębiorcy przejmującego produkty rybne: 
 

Miejsce przechowywania produktów rybnych: 
 
 
 
 
 
 
 
Numer dokumentu przewozowego: 
 
 
Numer dokumentu T2M: 
 
 
 
Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i 
adres kapitana statku rybackiego: 
 
 
 
 

Oznaka rybacka lub nazwa statku 
rybackiego, z którego nastąpił 
wyładunek: 
 

Data wyładunku i nazwa portu 
wyładunku: 

 

 
Nazwa gatunku produktu 

rybnego 
 

Minimalna wielkość 
 

Rejon połowu 
 

Postać  
(całe, patroszone, 

patroszone bez głów, 
filetowane, inne) 

 

Masa w kg albo 
masa w kg i liczba 

w sztukach* 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
* Masę w kg i liczbę w sztukach podaje się dla ryb 
  łososiowatych. 

           Czytelny podpis                                                  Czytelny podpis przedsiębiorcy 
        dostawcy produktów                       przejmującego produkty 
 
     ......................................                ........................................ 

Opis: deklaracja przejęcia produktów rybnych ma format A4. 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów 
karty sprzedaży i deklaracji przejęcia stanowi realizację upoważnienia zawartego w 
art. 20 ustawy z dnia ... 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. Nr ..., poz. ... ). 

Stosownie do tego przepisu minister właściwy do spraw rybołówstwa ma 
określić, w drodze rozporządzenia, wzór karty sprzedaży i wzór deklaracji przejęcia.  

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia ma na celu zapewnienie 
sprawnego funkcjonowania systemu kontroli wprowadzanych do obrotu produktów 
rybnych. 

 
W porównaniu do obecnie istniejącego stanu prawnego, projekt 

rozporządzenia reguluje kwestie dotychczas uregulowane w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu 
sprzedaży i wzoru deklaracji przejęcia produktów rybnych (Dz. U. Nr 130, poz. 1392), 
wydanym na podstawie art. 7 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku 
rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej (Dz. U. Nr 34, poz. 291, z późn. 
zm.). Projektowane rozporządzenie nie wprowadza zmian co do zakresu informacji 
podawanych we wskazanych dokumentach, gdyż wynika on z art. 9 rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającego system 
kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 261 z 
20.10.1993, str.1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 2, 
str. 70).   

 
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  
 
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych 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. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z czym nie podlega 
notyfikacji, stosownie do trybu przewidzianego w przepisach dotyczących sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.  

 
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia 
zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 
Projekt rozporządzenia zostanie objęty programem prac legislacyjnych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (z dniem ogłoszenia).  
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia 
Podmioty, których dotyczy rozporządzenie to przedsiębiorcy uprawnieni do 

skupu wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu produktów rybnych pochodzących 
z połowów morskich (563 wpisanych do rejestru przedsiębiorców skupujących 
produkty rybne – stan na dzień 1 lipca 2008 r.), 
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2. Wpływ projektu rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym 
budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na  
sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 
terytorialnego 

 
3. Wpływ projektu rozporządzenia na rynek pracy 

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

 
4. Wpływ projektu rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.  
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

przedsiębiorczość, gdyż nie wprowadza nowych obowiązków na przedsiębiorców 
(nie następuje zmiana zakresu obowiązków przedsiębiorcy w porównaniu z 
dotychczas obowiązującym stanem prawnym). 

 
5. Wpływ projektu rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 
sytuację i rozwój regionów.  
 
6. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami producentów, 
organizacjami społeczno-zawodowymi rybaków, producentów akwakultury i 
przetwórców ryb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/13si 
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PROJEKT  
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

z dnia      
 

w sprawie ustalenia obszarów uznawania organizacji producentów  
 

 
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia ... 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. 

U. Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Rozporządzenie określa:  

1) obszary o wystarczającej ważności, stosownie do kryteriów określonych w art. 1 ust. 1 
lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 2318/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 
104/2000 w zakresie uznawania organizacji producentów w sektorze rybołówstwa i 
akwakultury (Dz. Urz. WE L 313 z 30.11.2001, str. 9; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 4, t. 5, str. 263), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2318/2001”; 

2) kryteria uznawania obszaru produkcyjnego za wystarczająco duży, o których mowa w 
art. 1 ust. 5 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 2318/2001, w odniesieniu do chowu lub 
hodowli organizmów wodnych lub połowów ryb w wodach śródlądowych, mając na 
względzie gatunki organizmów wodnych i rodzaje produktów rybnych oraz tradycyjne 
cechy rynku produktów rybnych pochodzących z chowu lub hodowli i możliwości 
rozwoju tego rynku. 

 
§ 2. Organizacja producentów zrzeszająca producentów będących armatorami 

statków rybackich, może wskazać jako swój obszar działania, o którym mowa w § 1 pkt 1: 
1) Województwo Pomorskie z wyłączeniem obszaru Zalewu Wiślanego; 
2) Województwo Zachodniopomorskie z wyłączeniem obszaru Zalewu Szczecińskiego, 

Zalewu Kamieńskiego i Jeziora Dąbie; 
3) Zalew Wiślany; 
4) Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński i Jezioro Dąbie; 
5) co najmniej jeden port lub przystań rybacką, w których w roku połowowym 

poprzedzającym rok, w którym był złożony wniosek o uznanie wyładowano nie mniej 
niż 10% całkowitych wyładunków zrealizowanych w polskich portach i przystaniach 
rybackich w danym roku połowowym; 

6) obszary, na których prowadzone są połowy dalekomorskie.  
 

§ 3. Kryterium uznawania obszaru produkcyjnego za wystarczająco duży, o którym 
mowa w § 1 pkt 2, w przypadku organizacji producentów zrzeszającej producentów 
prowadzących chów lub hodowlę organizmów wodnych lub połowy ryb w wodach 
śródlądowych, stanowi produkcja: 
1) karpi;  
2) pstrągów; 
3) innego gatunku organizmów wodnych, jeśli w roku poprzedzającym rok w którym 

złożony był wniosek o uznanie, produkcja tego gatunku stanowiła nie mniej niż 15% 
produkcji w wodach śródlądowych. 

 
§ 4. 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 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 
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UZASADNIENIE 
 
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ustalenia 

obszarów uznawania organizacji producentów stanowi realizację upoważnienia zawartego w 
art. 27 ust. 2 ustawy z dnia ... 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. Nr ..., poz. ... ). 

Stosownie do tego przepisu minister właściwy do spraw rybołówstwa ma określić, w 
drodze rozporządzenia: 

– obszary o wystarczającej ważności, zgodnie z kryteriami określonymi w art. 1 
ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 2318/2001, mając na uwadze wielkość lub 
rodzaj wyładunków dokonywanych ze statków rybackich w określonych 
portach i przystaniach rybackich, a także   

– kryteria uznawania obszaru produkcyjnego za wystarczająco duży, o których 
mowa w art. 1 ust. 5 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 2318/2001, w 
odniesieniu do chowu lub hodowli organizmów wodnych lub połowów ryb w 
wodach śródlądowych, mając na względzie gatunki organizmów wodnych i 
rodzaje produktów rybnych oraz tradycyjne cechy rynku produktów rybnych 
pochodzących z chowu lub hodowli i możliwości rozwoju tego rynku. 

 
Przyjęte w projekcie rozporządzenia rozwiązanie dotyczące obszarów działania 

organizacji producentów uwzględnia wytyczne zawarte w przepisie upoważniającym.  
Za obszary o wystarczającej ważności, w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 2318/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie uznawania organizacji 
producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury uznaje się: Województwo Pomorskie 
(bez Zalewu Wiślanego), Województwo Zachodniopomorskie (bez Zalewu Szczecińskiego, 
Zalewu Kamieńskiego i Jeziora Dąbie), Zalew Wiślany, Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński 
i Jezioro Dąbie, co najmniej jeden port lub przystań rybacką, w którym w roku połowowym 
poprzedzającym rok w którym złożony był wniosek o uznanie wyładowano nie mniej niż 10% 
całkowitych wyładunków zrealizowanych w polskich portach i przystaniach rybackich albo 
obszary, na których prowadzone są połowy dalekomorskie.  

Zaś za kryterium uznawania obszaru produkcyjnego za wystarczająco duży, o którym 
mowa w art. 1 ust. 5 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 2318/2001, uznaje się produkcję 
karpi, pstrągów lub innego gatunku organizmów wodnych, jeśli w roku poprzedzającym rok w 
którym złożony był wniosek o uznanie, produkcja tego gatunku stanowiła nie mniej niż 15% 
produkcji w wodach śródlądowych. Karpie i pstrągi są to gatunki, które tradycyjnie stanowią 
odpowiednio ok. 45 i 50% produkcji pochodzącej z chowu i hodowli ryb w Polsce.   

Zastosowane rozwiązanie sprzyjać będzie powstawaniu większych, a więc 
silniejszych i sprawniej działających organizacji producentów.  

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia ma na celu zapewnienie prawidłowego 
uznawania organizacji producentów i wpisywania ich do rejestru prowadzonego przez 
ministra właściwego do spraw rybołówstwa.  

 
W porównaniu do obecnie istniejącego stanu prawnego, projekt rozporządzenia 

reguluje kwestie dotychczas nieuregulowane szczegółowo w polskim krajowym akcie 
wykonawczym.  

 
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  
 
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych 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. Nr 239, poz. 
2039 z późn. zm.), w związku z czym nie podlega notyfikacji, stosownie do trybu 
przewidzianego w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych.  

 
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie 
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zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.  

 
Projekt rozporządzenia zostanie objęty programem prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z dniem ogłoszenia).  
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia 
Podmioty, których dotyczy rozporządzenie to organizacje producentów, ubiegające 

się o uznanie lub uznane i wpisane do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do 
spraw rybołówstwa.  

  
2. Wpływ projektu rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego  
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na  sektor 

finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 
 

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

pracy.  
 

4. Wpływ projektu rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 
konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki i przedsiębiorczość. 

 
5. Wpływ projektu rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację 
i rozwój regionów.  
 
6. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami producentów, 
organizacjami społeczno-zawodowymi rybaków, producentów akwakultury i przetwórców ryb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/14si 



PROJEKT  
 

ROZPORZĄDZENIE 
 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

 
z dnia      

 
w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przeprowadzania kontroli organizacji 

producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych 
 

 
Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia ............... 2008 r. o organizacji rynku 

rybnego (Dz. U. Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Rozporządzenie określa: 

1)  szczegółowy zakres i tryb przeprowadzania kontroli organizacji producentów, 
związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, zwanych dalej 
„organizacjami”, oraz  

2) wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.  
 
§ 2. 1. Kontrola, o której mowa w § 1, obejmuje kontrolę:  

1) dokumentacji;  
2) w siedzibie organizacji lub innych miejscach wykonywania przez nią działalności.  

2. Kontrola dokumentacji polega na weryfikacji dokumentów dostarczonych przez 
organizację, na wezwanie kontrolującego.  

3. Kontrola w siedzibie organizacji polega na weryfikacji dokumentów i jest 
przeprowadzana zawsze w przypadku niedostarczenia przez organizację dokumentów 
określonych w wezwaniu, a w innych sytuacjach w razie potrzeby.  

4. Przeprowadza się kontrole:  
1) planowe - przewidziane w planie kontroli; 
2) doraźne - gdy istnieje podejrzenie występowania nieprawidłowości.  

 
§ 3. 1. Celem kontroli jest: 

1) sprawdzenie spełniania przez organizację kryteriów uznania; 
2) sprawdzenie zgodności działania organizacji z jej dokumentami statutowymi; 
3) sformułowanie zaleceń pokontrolnych dotyczących ewentualnych działań lub też w 

uzasadnionych przypadkach wszczęcie postępowania wyjaśniającego, w sprawie 
cofnięcia uznania i wykreślenia organizacji z rejestru. 
2. Celem kontroli doraźnej jest w szczególności weryfikacja zgodności posiadanych 

informacji o ewentualnych nieprawidłowościach, ze stanem faktycznym.  
3. Kontrolę przeprowadza się w formie analizy dokumentacji dostarczanej przez 

organizację oraz kontroli w siedzibie organizacji, przy czym kontrola w siedzibie organizacji 
ma na celu również porównanie dokumentacji tam przechowywanej z dokumentacją 
zgromadzoną przez kontrolującego. 

 
§ 4. 1. Kontrolę przeprowadza się w każdej organizacji w regularnych odstępach 

czasu, nie rzadziej niż raz w roku.  
2. Roczny plan kontroli sporządza się w terminie do 60 dni od początku danego roku.  
 
§ 5. Osoby posiadające imienne upoważnienia do przeprowadzenia czynności 

kontrolnych tworzą zespół kontrolny.  
 
§ 6. Kierownik zespołu kontrolnego zakłada akta kontroli, w których gromadzi w 

szczególności: 



1) ogólny opis kontrolowanej organizacji, w tym kopię decyzji o jej uznaniu;  
2) wyniki poprzednich kontroli dotyczących kontrolowanej organizacji;  
3) zawiadomienie o kontroli; 
4) protokoły i dokumenty kontrolne;  
5) inne istotne dla kontroli dokumenty. 

 
§ 7. 1. W przypadku kontroli planowej organizację zawiadamia się, w formie 

pisemnej, o przeprowadzeniu kontroli w terminie zapewniającym otrzymanie zawiadomienia 
co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli.  

2. Zawiadomienie o kontroli powinno zawierać następujące informacje: 
1) przedmiot kontroli; 
2) okres objęty kontrolą; 
3) szczegółowe określenie przedmiotowego i podmiotowego zakresu kontroli, wraz ze 

wskazaniem odpowiednich przepisów prawa. 
3. Odbiór zawiadomienia powinien być potwierdzony przez organizację, a kierownik 

zespołu kontrolnego upewnia się, czy organizacja otrzymała zawiadomienie i czyni na ten 
temat pisemną adnotację w aktach kontroli. 

 
§ 8. 1. W celu dokonania kontroli dokumentacji kontrolowaną organizację wzywa się, 

w formie pisemnej, do przedstawienia dokumentów wskazanych w wezwaniu wskazanie 
wraz z określeniem terminu ich nadesłania, nie krótszego niż 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania. Dokumenty powinny zostać nadesłane w formie kopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania kontrolowanej 
organizacji zgodnie z jej aktem założycielskim, o czym kontrolowaną organizację informuje 
się w wezwaniu. 

2. W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanej dokumentacji wzywa się 
kontrolowaną organizację, w formie pisemnej,  do uzupełnienia brakującej dokumentacji, 
wskazując brakujące dokumenty oraz określając termin ich nadesłania, nie krótszy niż 7 dni 
od dnia otrzymania pisma przez kontrolowaną organizację. Odbiór pisma powinien być 
potwierdzony przez organizację. 

3. W przypadku braku uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia 
kontroli mimo dwukrotnego wezwania lub w przypadku powstania istotnych wątpliwości, co 
do treści nadesłanych dokumentów zespół kontrolny może udać się do siedziby 
kontrolowanej organizacji w celu przeprowadzenia kontroli dokumentacji tam 
przechowywanej.  

4. Kierownik zespołu kontrolnego przygotowuje pismo do kontrolowanej organizacji, 
określające termin przeprowadzenia kontroli w siedzibie. Odbiór pisma powinien być 
potwierdzony przez organizację, a kierownik zespołu kontrolnego upewnia się, czy 
kontrolowana organizacja otrzymała informację  i czyni na ten temat pisemną adnotację w 
aktach sprawy.  

5. Kontrolę, o której mowa w ust. 4, przeprowadza się w obecności osoby 
uprawnionej do reprezentowania kontrolowanej organizacji.    

 
§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny sporządza protokół kontroli, w 

formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez członków 
zespołu kontrolnego, w tym kierownika zespołu, oraz osobę uprawnioną do reprezentowania 
organizacji kontrolowanej. 

2. Protokół określa fakty stanowiące podstawę do oceny kontrolowanego podmiotu w 
okresie objętym kontrolą pod względem kryteriów uznania oraz zakresu działalności 
określonego w akcie założycielskim, a w szczególności wskazanie nieprawidłowości i 
uchybień – o ile takie stwierdzono – oraz ich przyczyn i skutków.  

3. Protokół kontroli zawiera: 
1) oznaczenie kontrolowanej organizacji, jej siedzibę i adres oraz imiona i nazwiska 

osób upoważnionych do reprezentowania oraz daty objęcia przez nich stanowisk; 
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2) imiona i nazwiska osób kontrolujących oraz daty i numery wydanych upoważnień do 
przeprowadzenia kontroli; 

3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z wymienieniem ewentualnych przerw w 
kontroli; 

4) datę sporządzenia i zastrzeżenie, że protokół służy tylko do użytku służbowego, 
5) określenie podmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą; 
6) opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych 

nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków; 
7) wskazanie podstaw dokonanych ustaleń, z powołaniem odpowiednich dokumentów 

stanowiących załączniki do protokołu kontroli; 
8) spis załączników; 
9) wzmiankę o poinformowaniu osoby uprawnionej do reprezentowania kontrolowanej 

organizacji o przysługujących prawach dotyczących możności zgłoszenia zastrzeżeń 
do protokołu, składania wyjaśnień; 

10) wzmiankę o zgłoszeniu zastrzeżeń przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
kontrolowanej organizacji oraz o stanowisku zajętym wobec nich przez 
kontrolującego; 

11) omówienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skreśleń i uzupełnień, 
12) wzmiankę o doręczeniu protokołu kontroli osobie uprawnionej do reprezentowania 

kontrolowanej organizacji; 
13) wzmiankę o wpisie do rejestru kontroli w kontrolowanej organizacji; 
14) wzmiankę o liczbie sporządzonych egzemplarzy protokołu kontroli.  

 
§ 10. 1. Kierownik zespołu kontrolnego przesyła zatwierdzony protokół kontroli w 

dwóch egzemplarzach do kontrolowanej organizacji, w celu podpisania i zwrotu jednego 
egzemplarza. 

2. Osobie uprawnionej do reprezentowania kontrolowanej organizacji przysługuje 
prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli uzasadnionych zastrzeżeń, co do 
ustaleń w nim zawartych. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie do 7 dni od dnia 
otrzymania protokołu kontroli.  

3. Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanej organizacji może odmówić 
podpisania protokołu kontroli składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne 
wyjaśnienie odmowy. Informację o odmowie podpisania protokołu kontroli zamieszcza się w 
protokole kontroli.  

4. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli, zgłoszenia uwag do jego 
treści przez osobę uprawnioną do reprezentowania kontrolowanej organizacji zespół 
kontrolny ustosunkowuje się do nadesłanych uwag. W przypadku uwzględnienia zasadności 
zastrzeżeń odpowiednia część informacji pokontrolnej jest zmieniana bądź uzupełniana. W 
razie nie uwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, zespół kontrolny opracowuje w 
formie pisemnej stosowne stanowisko dla zgłaszającej zastrzeżenia kontrolowanej 
organizacji, które stanowi załącznik do ostatecznej wersji protokołu kontroli.  

 
§ 11. 1. Ostateczną wersją protokołu kontroli jest: 

1) w przypadku nieuwzględnienia uwag kontrolowanej organizacji – podstawowy 
protokół kontroli wraz z załączonymi uwagami kontrolowanej organizacji oraz 
stanowiskiem zespołu kontrolnego; 

2) w przypadku uwzględnienia uwag kontrolowanej organizacji podmiotu w całości lub w 
części – skorygowana zgodnie z uwzględnionymi uwagami podstawowy protokół 
kontroli wraz z załączonymi uwagami kontrolowanej organizacji, podstawowym 
protokołem kontroli, do którego zgłoszono uwagi, oraz stanowiskiem zespołu 
kontrolnego. 
2. Ostateczny protokół kontroli zostaje przesłany do kontrolowanej organizacji. 

Ponowna odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowaną organizację nie stanowi 
dla kontrolującego przeszkody do realizacji ustaleń kontrolnych. 
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§ 12. 1. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości i uchybień 
dotyczących warunków, o których mowa w art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z 
dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i 
akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198), kontrolujący kieruje do kontrolowanej organizacji 
informację o wszczęciu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru organizacji 
uznanych, o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia ..... 2008 r. o organizacji rynku rybnego.  

2. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości i uchybień innych 
niż określone w ust. 1 do kontrolowanego podmiotu kieruje się wystąpienie pokontrolne 
mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.  
 

§ 13. Wzór upoważnienia do kontroli stanowi załącznik do rozporządzenia.  
 
§ 14. 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 16 
listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 
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Załącznik do rozporządzenia  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 z dnia………..… (poz. …..)  
 

WZÓR 
UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH 

 
Pieczęć ministra właściwego                              ..................................... , dnia ......................... 
do spraw rybołówstwa 
 
 

UPOWAŻNIENIE nr  ....... 
DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH 

 
 
Na podstawie art. .... ustawy z dnia ............. 2008 r. o organizacji rynku (Dz. U. Nr ..., poz. ...) 
upoważniam Panią/Pana 
 
.................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 
 
legitymującą/ego się dowodem osobistym seria .........................., numer .............................., 
wydanym przez .......................................................................................... , zatrudnioną/ego w 
...................................................................................................................................................,  
do wykonywania czynności kontrolnych wobec ......................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

(nazwa i siedziba podmiotu podlegającego kontroli) 
 
Miejsce wykonywania czynności kontrolnych: ........................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
Zakres czynności kontrolnych:  
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
Upoważnienie jest ważne od dnia wystawienia do dnia ............................................................ 
 

 
 

................................................... 
(Pieczęć imienna i podpis) 

 
Wystawiono w ….............................., dnia ........................................ 
                                  (miejscowość)                         (data) 
 

 

Opis: upoważnienie ma format A4 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego 
zakresu i trybu przeprowadzania kontroli organizacji producentów, związków organizacji 
producentów i organizacji międzybranżowych stanowi realizację upoważnienia zawartego w 
art. 43 ust. 7 ustawy z dnia ... 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. Nr ..., poz. ... ).  

Stosownie do tego przepisu minister właściwy do spraw rybołówstwa ma określić, w 
drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres kontroli organizacji producentów, związków 
organizacji producentów lub organizacji międzybranżowych, tryb przeprowadzenia takich 
kontroli oraz wzór upoważnienia do ich przeprowadzania.  

Należy wskazać, że stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b i art. 13 ust. 3 lit. b rozporządzenia 
Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków 
produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198), państwo członkowskie jest 
zobowiązane do regularnego przeprowadzania kontroli organizacji producentów, związków 
organizacji producentów lub organizacji międzybranżowych. Organem właściwym do 
przeprowadzania przedmiotowych kontroli jest minister właściwy do spraw rybołówstwa, a 
kontrole są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie do wykonywania 
czynności kontrolnych. 

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia ma na celu zapewnienie uzyskanie 
informacji niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów uznania (zwłaszcza 
reprezentatywności) przez wpisane do prowadzonego przez ministra właściwego do spraw 
rybołówstwa rejestru uznanych organizacji producentów.   

 
W porównaniu do obecnie istniejącego stanu prawnego, projekt rozporządzenia 

reguluje kwestie dotychczas nieuregulowane w prawie polskim.  
 
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  
 
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych 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. Nr 239, poz. 
2039 z późn. zm.), w związku z czym nie podlega notyfikacji, stosownie do trybu 
przewidzianego w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych.  

 
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie 
zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.  

 
Projekt rozporządzenia zostanie objęty programem prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z dniem ogłoszenia).  
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia 
Podmioty, których dotyczy rozporządzenie to organizacje producentów wpisane do 

prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa rejestru uznanych 
organizacji producentów.   
 
2. Wpływ projektu rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego  
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na  sektor 

finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
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3. Wpływ projektu rozporządzenia na rynek pracy 

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

 
4. Wpływ projektu rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki i przedsiębiorczość.  
 

5. Wpływ projektu rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację 

i rozwój regionów.  
 
6. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami producentów, 
organizacjami społeczno-zawodowymi rybaków, producentów akwakultury i przetwórców ryb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/15si 
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PROJEKT  
 

ROZPORZĄDZENIE 
 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

 
z dnia      

 
w sprawie wzorów wniosków o przyznanie pomocy finansowej organizacjom 

producentów i dokumentów jakie dołącza się do wniosków  
 

 
Na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia ... 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. 

U. Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Ustala się wzory wniosków o przyznanie pomocy finansowej z tytułu:  

1) przygotowania programu operacyjnego, który został zatwierdzony przez 
ministra właściwego do spraw rybołówstwa – stanowiący załącznik nr 1 do 
rozporządzania; 

2) wycofania produktów rybnych, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji 
rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, 
str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 
198), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 104/2000” – stanowiący załącznik nr 
2 do rozporządzania; 

3) utrwalania i przechowywania produktów rybnych, o którym mowa w art. 23 
rozporządzenia nr 104/2000 – stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzania; 

4)  niezależnego wycofania produktów rybnych, o którym mowa w art. 24 ust. 2 
rozporządzenia nr 104/2000 – stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzania;  

5) niezależnego wycofania produktów rybnych, o którym mowa w art. 24 ust. 4 
rozporządzenia nr 104/2000 – stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzania;  

6) prywatnego składowania produktów rybnych, o którym mowa w art. 25 
rozporządzenia nr 104/2000 – stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzania.  

 
§ 2. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1,dołącza się:  

1) zaświadczenie wydane przez bank, potwierdzające posiadanie odrębnego 
rachunku bankowego do obsługi mechanizmów interwencji na rynku rybnym; 

2) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. 
 

§ 3. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2, poza dokumentami wymienionymi w § 2 
dołącza się:   

1) oświadczenie organizacji producentów rybnych o nieuzyskaniu za wymienione 
we wniosku gatunki produktów rybnych stosowanych przez nią cen wycofania;  

2) dokumenty wycofania; 
3) świadectwo o którym mowa w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2509/2000 

z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady nr 104/2000 w zakresie przyznawania rekompensat 
finansowych za wycofywanie niektórych produktów rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 
289 z 16.11.2000, str. 11), jeżeli zostało wystawione. 

 
§ 4. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 3, poza dokumentami wymienionymi w § 

2, dołącza się:  
1) oświadczenie organizacji producentów rybnych o nieuzyskaniu za wymienione 

we wniosku gatunki produktów rybnych stosowanych przez nią cen wycofania 
albo cen sprzedaży; 
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2) świadectwo, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2509/2000 
z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady nr 104/2000 w zakresie przyznawania rekompensat 
finansowych za wycofywanie niektórych produktów rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 
289, z 16.11.2000, str. 11), jeżeli zostało wystawione. 

 
§ 5. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 4, poza dokumentami wymienionymi w § 

2, dołącza się oświadczenie organizacji producentów rybnych o nieuzyskaniu za wymienione 
we wniosku gatunki produktów rybnych stosowanych przez nią autonomicznych cen 
wycofania. 

 
§ 6. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 5, poza dokumentami wymienionymi w § 

2,dołącza się oświadczenie organizacji producentów rybnych o nieuzyskaniu za wymienione 
we wniosku gatunki produktów rybnych stosowanych przez nią cen sprzedaży. 

 
§ 7. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 6, poza dokumentami wymienionymi w § 

2,dołącza się oświadczenie organizacji producentów rybnych o nieuzyskaniu za wymienione 
we wniosku gatunki produktów rybnych stosowanych przez nią cen sprzedaży. 

  
§ 8. Traci moc:  

1) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w 
sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej oraz rodzajów 
dokumentów potwierdzających poniesione wydatki z tytułu przygotowania 
programu operacyjnego (Dz. U. Nr 13, poz. 101) oraz 

2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2005 r. 
w sprawie wzorów wniosków o przyznanie pomocy finansowej w gospodarce 
rybnej składanych przez organizacje producentów rybnych oraz dokumentów, 
które dołącza się do wniosku (Dz. U. Nr 205, poz. 1702).  

 
§ 9. 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 16 listopada 2007 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 
1599). 
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Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia .................... r. (poz. .............) 
Załącznik nr 1 

 

   
 

WNIOSEK1 

 
o przyznanie pomocy finansowej z tytułu 
przygotowania programu operacyjnego 

 
 

za rok: 
 
 

 
Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

 
 
oddział regionalny (adres) 
...........................................................
...........................................................
........................................................... 
 
 

 
Potwierdzenie przyjęcia wniosku (pieczęć) 

 
........................................................... 

Data przyjęcia i podpis 

 
CEL ZGŁOSZENIA   Złożenie wniosku    Korekta wniosku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A I. DANE IDENTYFIKACYJNE ORGANIZACJI PRODUCENTÓW  

01. Pełna nazwa  

04. NIP 

  
 

05.REGON 

   

CZĘŚĆ A.  WNIOSKODAWCA 

 
.....................................       .................................... 

Znak sprawy          Numer dokumentu 

02. Numer w rejestrze  
organizacji uznanych 

03. Data uznania 
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A II. ADRES SIEDZIBY 

 
 
 

06. Województwo 07. Powiat 08. Gmina 

09. Kod pocztowy 

-  
 

10. Poczta 11. Miejscowość 
 

12. Ulica 13. Nr domu 
 

14. Nr lokalu 

 

15. Województwo 
 
  

16. Powiat 17. Gmina 

18. Kod pocztowy 
 

-  
 

19. Poczta 20. Miejscowość 21. Ulica 

22. Nr 
domu 
 
 
 

23. Nr 
lokalu 

24. Telefon  25. Faks 26. E-mail 

 
A III. ADRES DO KORESPONDENCJI  

 

 
27. Numer rachunku bankowego 
 
   

        
  28. Uwagi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

A IV. RACHUNEK BANKOWY 
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˛˛ 

 
 

  

B.I. DLA ORGANIZACJI PRODUCENTÓW ZRZESZAJĄCEJ ARMATORÓW 
STATKÓW RYBACKICH  

  
    29. Nazwy gatunków organizmów wodnych objętych kwotami połowowymi, stanowiących co 
najmniej 5 % całkowitej produkcji członków organizacji producentów w roku połowowym 
poprzedzającym rok, na który program operacyjny jest przygotowany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       30. Nazwy gatunków organizmów wodnych nie objętych kwotami połowowymi, stanowiących  
co najmniej 10 % całkowitej produkcji członków organizacji producentów w roku połowowym 
poprzedzającym rok, na który program operacyjny jest przygotowany  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31. Liczba gatunków organizmów wodnych  
   stanowiących znaczny udział w całkowitej  
   produkcji członków organizacji producentów  
   (razem pkt 29 i pkt 30)  
   (nie więcej niż 10 gatunków)  

 
........................................................       ............................................................. 
 
..........................................................       ...........................................................
 
..........................................................       ...........................................................
 
..........................................................       ...........................................................

 
...........................................................      ........................................................... 
 
...........................................................      ........................................................... 
 
..........................................................       ........................................................... 
 
..........................................................        .......................................................... 
 
............................................................     ........................................................... 

 
32. Liczba statków rybackich członków organizacji  
     producentów w pierwszym dniu roku połowowego, 
     na który program operacyjny jest przygotowany 

 

 

 CZĘŚĆ B. DANE DOTYCZĄCE KWOTY POMOCY FINANSOWEJ  



 
 

6

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        37. Kurs walutowy EURO według Europejskiego  
              Banku Centralnego, obowiązujący w pierwszym  
              dniu roku połowowego, na który program  
              operacyjny jest przygotowany 

 
 

        38. Kwota pomocy finansowej w PLN  
  (pkt 36 x pkt 37) 

 
33. Roczna kwota proporcjonalna według  
      tabeli x liczba statków członków organizacji 
      producentów z pkt 32 (w euro) 
 
 

Roczna kwota proporcjonalna 
Liczba statków rybackich w pierwszych trzech latach od 

daty uznania  w następnych dwóch latach 

Od 1 do 50 600 300 
Od 51 do 100 200 100 

Od 101 do 500 100 50 
powyżej 500 0 0 

 
 
34. Zryczałtowana kwota 500 euro x ilość gatunków 
      z pkt 31 
 
 
 
35. Kwota wnioskowanej pomocy finansowej w euro  
      (razem pkt 33 i pkt 34)  
 
 
 
 
36. Kurs walutowy euro według Europejskiego Banku 
      Centralnego, obowiązujący w pierwszym dniu roku  
      połowowego, na który program operacyjny jest  
      przygotowany 
 
 
37. Kwota pomocy finansowej w złotych (pkt 35 x pkt 36)     

 
 

 

 

 

 

 
B 2. DLA ORGANIZACJI PRODUCNETÓW ZRZESZAJĄCEJ PODMIOTY 
PROWADZĄCE CHÓW LUB HODOWLĘ ORGANIZMÓW WODNYCH  

 
38. Wielkość produkcji zbytej przez członków organizacji producentów 
      w danym obszarze produkcji w roku poprzedzającym rok,  
      na który program operacyjny jest przygotowany (w kg) 
 
 
39. Całkowita wielkość produkcji zbytej w danym obszarze produkcji  
     w roku poprzedzającym rok, na który program operacyjny jest  
     przygotowany (w kg) 
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    43. Kurs walutowy EURO według Europejskiego 
    Banku Centralnego, obowiązujący w pierwszym  
    dniu roku połowowego, na który program  
    operacyjny jest przygotowany  
 
    44. Kwota wnioskowanej pomocy finansowej w PLN  
    (pkt 42 x pkt 43) 
 

 
 
40. Reprezentatywność organizacji producentów (wyrażona przez procent produkcji zbytej 
przez członków organizacji producentów rybnych w danym obszarze produkcji w roku 
połowowym poprzedzającym rok, na który program operacyjny jest przygotowany) obliczona 
według wzoru: 
 
 

%=
39

%10038
x

pktzwartość
xpktzwartość                             

 
 
41. Kwota wnioskowanej pomocy finansowej  
  odpowiednia do reprezentatywności organizacji 
  producentów według tabeli (w euro) 
 
 

Roczna kwota Reprezentatywność 
organizacji producentów  w pierwszych trzech latach 

od daty uznania  w następnych dwóch latach 

nie większa niż 50 % 20 000 15 000 
powyżej 50 % do 75 % 25 000 20 000 

nie mniej niż 75 % 30 000 25 000 
 
     
 42. Kurs walutowy euro według Europejskiego Banku 
 Centralnego, obowiązujący w pierwszym dniu roku  
 połowowego, na który program operacyjny jest  
 przygotowany 
 
 43. Kwota wnioskowanej pomocy finansowej w złotych  
 (pkt 41 x pkt 42)  

 

 

 

 
 
 
 
Oświadczam, że: 
 
1. Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z przepisu art. 297 § 1  
    Kodeksu karnego. 
 
2. Jestem świadomy, że przedstawienie fałszywych lub niepełnych informacji może skutkować 
    sankcjami określonymi w art. 3 rozporządzenia 150/2001 z dnia 25 stycznia 2001 r. 
    ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 
    w odniesieniu do kar nakładanych na organizacje producentów w sektorze rybołówstwa,  
    w związku z nieprawidłowościami w działaniu mechanizmów interwencyjnych, oraz zmieniającego 
    rozporządzenie (WE) nr 142/98 (Dz. Urz. WE L 024 z 26.01.2001), łącznie z utratą uprawnień  
    do uzyskania pomocy finansowej ze środków wspólnotowych w danym roku połowowym oraz  
    w roku następnym.  
 
3. Dane przedstawione we wniosku są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym. 
 

%=
%100x

 

 
 
 
 

CZĘŚĆ C. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA 
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Objaśnienia: 
 
1 Wypełnić drukowanymi literami tylko białe pola.  

Zobowiązuję się do: 
 
1. Niezwłocznego informowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o: 
a) każdym fakcie, który miał wpływ na nienależne przyznanie pomocy finansowej, 
b) każdej zmianie danych podanych we wniosku powstałej w okresie od dnia złożenia  
    wniosku do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej z tytułu 
    przygotowania programu operacyjnego. 
2. Umożliwienia, osobom upoważnionym do prowadzenia czynności kontrolnych, 
    przeprowadzenia kontroli w miejscu prowadzenia działalności przez organizację 
    producentów rybnych wszystkich dokumentów potwierdzających dane zawarte  
    we wniosku.  
3. Przechowywania dokumentów dotyczących otrzymanej pomocy finansowej przez okres  
    5 lat od dnia otrzymania pomocy finansowej.  
 

CZĘŚĆ D. ZAŁĄCZNIKI 

1. Zaświadczenie z banku potwierdzające posiadanie rachunku bankowego         
 
2. Oświadczenie organizacji producentów zrzeszającej armatorów statków  
    rybackich o liczbie statków rybackich należących do członków danej organizacji       
 
3. Zestawienie gatunków organizmów wodnych stanowiących znaczny udział w całkowitej produkcji 
    członków organizacji producentów zrzeszającej armatorów statków rybackich w roku 
   połowowym poprzedzającym rok, na który program operacyjny jest przygotowany       
4. Oświadczenie organizacji producentów zrzeszającej podmioty prowadzące chów lub hodowlę 
   organizmów wodnych o ilości produktów zbytych przez organizację na danym obszarze      

5. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego            
 

                                                                                                              Liczba załączników  

45. Miejscowość, data  
 
........................................................................................................................................................ 
 
 
46. Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji producentów  
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
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Załącznik nr 2 

 

1) Wypełnić drukowanymi literami tylko białe pola. 

WNIOSEK1) 

 
o przyznanie rekompensaty finansowej  

za wycofanie produktów  
 
 
 
 

 
dotyczy gatunków produktów rybnych kategorii świeżości Ekstra lub 
A,  wymienionych w  załączniku I w części A i B rozporządzenia 
Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17  grudnia 1999 r. w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury 
(Dz. Urz. L 17 z  21.01.2000, str.  22) 

 

za rok kalendarzowy: 

 
Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa 

 
oddział regionalny (adres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potwierdzenie przyjęcia wniosku (pieczęć) 
 
........................................................... 

Data przyjęcia i podpis 
 

 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

CEL ZGŁOSZENIA   Złożenie wniosku    Korekta wniosku 

19. Województwo 
 
  

20. Powiat 21. Gmina 

22. Kod 
pocztowy 
 
 

23. Poczta 24. Miejscowość 25. Ulica 

26. Nr 
domu 
 
 
 

27. Nr 
lokalu 

28. Telefon stacjonarny/ 
komórkowy 

29. Faks 30. E-mail 

 

A I. DANE IDENTYFIKACYJNE ORGANIZACJI PRODUCENTÓW  
01. Pełna nazwa  

A II. ADRES SIEDZIBY 

04. NIP 

 

05.REGON 

 

CZĘŚĆ A.  WNIOSKODAWCA  

 
.....................................       ..................................... 

Znak sprawy          Numer dokumentu 

02. Numer w rejestrze  
     organizacji uznanych 

03. Data uznania  
  

06. Województwo 
 
  

07. Powiat 08. Gmina 

09. Kod pocztowy 
 

-  
 

10. Poczta 11. Miejscowość 
 

12. Ulica 13. Nr domu 
 

14. Nr lokalu 
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15. Województwo 
 
  

16. Powiat 17. Gmina 

18. Kod pocztowy 
 

-  
 

19. Poczta 20. Miejscowość 21. Ulica 

22. Nr 
domu 
 
 
 

23. Nr 
lokalu 

24. Telefon  25. Faks 26. E-mail 

A III. ADRES DO KORESPONDENCJI  

 
27. Numer rachunku bankowego 
 

 

A IV. RACHUNEK BANKOWY 

 
28. Liczba arkuszy części B zawartych we wniosku                    . 

29. Uwagi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
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2) Wypełnić oddzielnie w przypadku każdego gatunku, każdej kategorii wielkości,  
    każdej postaci i każdej ceny wycofania produktu rybnego, wpisując kolejny  
    numer arkusza części B oznaczony cyframi arabskimi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01. Nazwa gatunku produktu rybnego 
       .................................................................................................................... 
 
02. Kod gatunku produktu rybnego  
 
      
 
03. Kategoria wielkości produktu rybnego  
       
        
 
04. Postać:     
 
       całe ,      bez głowy ,       patroszone z głową ,      inne . 
 
05. Ilość produktów rybnych danego gatunku kategorii świeżości Ekstra lub A  
       wystawiona do  sprzedaży (w tonach)  
 
      ................................................................................................................... 
 
06.  Cena wycofania produktu rybnego danego gatunku (w zł/tona)  
 

................................................................................................................... 
 
07. Ilości produktów rybnych danego gatunku, za które wypłacono pomoc  
     z tytułu utrwalania i przechowywania (w tonach)  
 
    ...............................………………………………………................................ 
 

CZĘŚĆ B.  2) DANE DO OBLICZENIA POMOCY FINANSOWEJ      
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Miesiąc Ilość wycofanych produktów 
rybnych (w tonach) 

Dokument wycofania  
(data i nr) 

Kod przeznaczenia wycofanych  
produktów rybnych3) 

   
   
   
   

Styczeń 

   
   
   Luty 
   
   
   
   
   
   
   

Marzec 

   
   
   
   
   

Kwiecień 

   
   
   
   
   

Maj 

   
   
   
   
   

Czerwiec 

   
   
   
   
   

Lipiec 
 

   
   
   
   
   

Sierpień 

   
   
   
   
   

Wrzesień 

   
   
   
   
   

Październik 

   
   
   
   
   

Listopad 

   
   
   
   
   

Grudzień 

   
Suma    

3)  Kod przeznaczenia: 
FMEAL – dla produktów rybnych wykorzystanych po przetworzeniu na mączkę (karma 

dla zwierząt); 
OTHER – dla produktów rybnych wykorzystanych w stanie świeżym lub 
zakonserwowanym (karma dla zwierząt); 
NOALIM – dla produktów rybnych wykorzystanych do celów innych niż karma dla 

zwierząt; 
DIST – dla produktów rybnych wykorzystanych w celu swobodnej dystrybucji; 
BAIT – dla produktów rybnych wykorzystanych jako przynęta. 
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CZĘŚĆ C. ZESTAWIENIE KART SPRZEDAŻY PRODUKTÓW RYBNYCH W ROKU POŁOWOWYM  
 
Nazwa gatunku produktu rybnego 4) .................................................................................................................................................... 
 

Sprzedaż produktów 
rybnych Wycofanie produktów rybnych 

Dane sprzedającego 
Miejsce przeznaczenia produktów 

wycofanych z rynku 
Sposób 

rozdysponowani
a 

Ilość produktów 
rybnych (w kg) 

przeznaczonych na: 

Lp. Mies
iąc 

Numer  
karty 

sprzedaży 
 

Imię i nazwisko 
lub nazwa 

Adres lub 
siedziba 

Oznaka 
rybacka 
statku, z 
którego 

wyładowano 
produkt 
rybny  

Postać 
produktu 
rybnego

Katego
ria 

świeżo
ści 

produk
tu 

rybneg
o 

Kateg
oria 

wielko
ści 

produ
ktu 

rybne
go 

Data 
sprzedaż

y 

Ilość 
produk

tów 
rybnyc

h  
sprzed
anych  
(w kg) 

Cena 
za 

1 kg (w 
zł) 

Data 
wycofa

nia 
Kod 

przeznac
zenia5) 

Ilość 
(w kg) 

prywatne 
składowa

nie 

utrwala
nie 

Ilość 
produktów 

rybnych 
wycofanych 

w kg 
(kol.15 + 
kol. 16 + 
kol. 17) 

Ogółem 
ilość 

produktó
w 

rybnych 
sprzeda
nych i 

wycofan
ych 
w kg 

(kol.11+ 
kol.18) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

 

                 

Ogółem                  
 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

 

                 

Ogółem                  
                                                            

4)  Wypełniać odrębnie dla każdego gatunku produktu rybnego.      
5)  Kody przeznaczenia:  

FMEAL dla produktów rybnych wykorzystanych po przetworzeniu na mączkę (karma dla zwierząt); 
OTHER dla produktów rybnych wykorzystanych w stanie świeżym lub zakonserwowanym (karma dla zwierząt); 
NOALIM dla produktów rybnych wykorzystanych do celów innych niż karma dla zwierząt; 
DIST dla produktów rybnych wykorzystanych w celu swobodnej dystrybucji; 
BAIT dla produktów rybnych wykorzystanych jako przynęta. 
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CZĘŚĆ D. ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI REKOMPENSAT WYPŁACONYCH CZŁONKOM ORGANIZACJI PRODUCENTÓW   
ZA WYCOFANE PRODUKTY RYBNE  

 
Dane członka organizacji producentów, który otrzymał  

rekompensatę  
Dokument potwierdzający 

wypłatę rekompensaty 

Miesiąc Imię i nazwisko lub 
nazwa 

Adres lub siedziba i 
adres 

Oznaka 
rybacka 
statku 

rybackiego 

Całkowita 
kwota 

wypłaconej 
rekompensaty 

(w zł) 

Numer 
przelewu / 
dokumentu

Data 
przelewu / 
dokonania 

wpłaty  

Nazwa 
gatunku 
produktu 
rybnego 

Data 
wycofania 
produktu 
rybnego 

Cena 
wycofania 

(w zł / tona)

Ilość 
wycofanego 

produktu 
rybnego 
danego 
gatunku  

(w tonach) 

Kwota 
wypłaconej 

rekompensaty 
za dany 
gatunek 
produktu 

rybnego (w zł) 
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CZĘŚĆ E. ZESTAWIENIE FAKTUR SPRZEDAŻY PRODUKTU RYBNEGO WYCOFANEGO Z RYNKU 
 
Nazwa gatunku produktu rybnego 7) …………………………………………………………………………………………….......................... 
 

Kupujący 
Lp. 

 
Numer  
faktury 

Data 
wystawienia 

faktury 

Miejsce 
wystawienia 

faktury 

Ilość produktu 
 rybnego (w kg) 

Cena za 
kg 

z VAT 
(w zł) 

Kwota 
VAT 
(w zł) 

Wartość 
z VAT 
(w zł) 

Imię nazwisko 
lub nazwa Adres lub siedziba 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
7)    Wypełniać odrębnie dla każdego gatunku produktu rybnego. 
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CZĘŚĆ F. PRODUKTY RYBNE WYCOFANE Z RYNKU PRZEKAZANE NIEODPŁATNIE NA CELE CHARYTATYWNE8) 
 
F I. ZESTAWIENIE PRODUKTÓW RYBNYCH WYCOFANYCH Z RYNKU PRZEKAZANYCH NIEODPŁATNIE NA CELE  
       CHARYTATYWNE  
 

L.p. Nazwa gatunku   
produktu rybnego 

Kategoria 
wielkości 
produktu 
rybnego 

Postać produktu 
rybnego 9) 

Kategoria 
świeżości 
produktu 
rybnego 

Data wycofania 

Ilość wycofanych 
produktów rybnych 

przekazanych 
nieodpłatnie  (w kg) 

Data nieodpłatnego 
przekazania 

wycofanego produktu 
rybnego 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
8)  Wypełniać odrębnie dla każdego podmiotu, któremu przekazano nieodpłatnie produkty rybne. 
9)  Postać: całe, patroszone z głową, bez głowy, inne. 
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G II. OŚWIADCZENIA 
 
 
Działając w imieniu uznanej organizacji producentów ………. …............……....................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............…. 

(nazwa i adres siedziby organizacji producentów rybnych przekazującej produkty rybne) 
oświadczam, że w roku połowowym ........... ww. organizacja przekazała nieodpłatnie produkty rybne zgodnie z powyższą tabelą dla 
................................................................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………...............…………………………….. 

(nazwa i adres podmiotu, któremu przekazano nieodpłatnie produkty rybne) 
w celu jego/jej własnej konsumpcji. 
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

(podpisy i pieczątki osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy) 
......................................................................                                                        
               (miejscowość i data)                                                                      
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że …………...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………............…………………….....,  

(nazwa i adres podmiotu, któremu przekazano nieodpłatnie produkty rybne) 
numer KRS ..................................................................................., przyjął/ła nieodpłatnie w roku połowowym ..........., produkty rybne 
zgodnie z powyższą tabelą od:  
................................................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............…. 

(nazwa i adres siedziby organizacji producentów przekazującej nieodpłatnie produkty rybne) 
w celu własnej konsumpcji. 
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

(podpisy i pieczątki osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, któremu przekazano nieodpłatnie produkty rybne) 
......................................................................                                                   
               (miejscowość i data)                                                                       
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CZĘŚĆ HI. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA 
 
 
Oświadczam, że: 
 
1)   znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z przepisu  
      art. 297 § 1 Kodeksu karnego; 
 
2) jestem świadomy, że podanie fałszywych lub niepełnych informacji może skutkować 

sankcjami określonymi w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 150/2001 z dnia 25 
stycznia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 104/2000 w odniesieniu do kar nakładanych na organizacje producentów w 
sektorze rybołówstwa, w związku z nieprawidłowościami w działaniu mechanizmów 
interwencyjnych, oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 142/98 (Dz. Urz. WE L 
024 z 26.01.2001, str. 10), łącznie z utratą uprawnień do uzyskania rekompensaty 
finansowej ze środków wspólnotowych w danym roku połowowym oraz w roku 
następnym;  

 
3)  dane podane we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
Zobowiązuję się do: 
 
1) niezwłocznego informowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o: 

a) każdym fakcie, który będzie miał wpływ na nienależne przyznanie rekompensaty 
    finansowej, 
 
b) każdej zmianie danych podanych we wniosku, powstałej w okresie od dnia 
    złożenia wniosku do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania rekompensaty 
    finansowej; 
 

2) okazania osobom upoważnionym do prowadzenia czynności kontrolnych wszystkich 
dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku oraz udzielenia pisemnych lub 
ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli.  
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CZĘŚĆ I. ZAŁĄCZNIKI  
 
1. Zaświadczenie wydane przez bank potwierdzające posiadanie odrębnego  
    rachunku bankowego do obsługi mechanizmów interwencji na rynku rybnym       
 
2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego           
 
3. Oświadczenie organizacji producentów o nieuzyskaniu za wymienione  
      we wniosku gatunki produktów rybnych stosowanych przez nią cen wycofania       
 
4. Dokumenty wycofania                          
 
5. Świadectwo, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2509/2000 
    z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania 
    rozporządzenia Rady nr 104/2000 w zakresie przyznawania rekompensat   
    finansowych za wycofywanie niektórych produktów rybołówstwa  
    (Dz. Urz. UE L 289, z 16.11.2000, str. 11)                 
 
 
 
                                                                           Liczba załączników           

Miejscowość, data  
..................................................................................................................................................... 
 
.....................................................................................................................................................  
 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji producentów  
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
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Załącznik nr 3 
WZÓR 

1)  Wypełnić drukowanymi literami tylko białe pola. 

WNIOSEK1) 
 

o przyznanie pomocy finansowej na utrwalanie  
i przechowywanie produktów rybnych 

 
 
 
 
 

dotyczy gatunków produktów rybnych kategorii świeżości Ekstra, 
E  albo A wymienionych w załączniku I rozporządzenia Rady (WE) 
nr  104/2000 z dnia 17  grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej 
organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L 
17 z  21.01.2000, str.  22) 

za rok kalendarzowy: 

 
Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa 

 
oddział regionalny (adres) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Potwierdzenie przyjęcia wniosku (pieczęć) 
 
........................................................... 

Data przyjęcia i podpis 

 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 

CEL ZGŁOSZENIA    Złożenie wniosku        Korekta wniosku 

 

A I. DANE IDENTYFIKACYJNE ORGANIZACJI PRODUCENTÓW  

01. Pełna nazwa  
 
 
 

A II. ADRES SIEDZIBY 

04. NIP 
 

 

05.REGON 
 

 

CZĘŚĆ A.  WNIOSKODAWCA  

 
......................................      ..................................... 

Znak sprawy          Numer dokumentu 

02. Numer w rejestrze  
     organizacji uznanych 

03. Data uznania  
       

06. Województwo 
 
  

07. Powiat 08. Gmina 

09. Kod pocztowy 
 

-  
 

10. Poczta 11. Miejscowość 
 

12. Ulica 13. Nr domu 
 

14. Nr lokalu 
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15. Województwo 
 
  

16. Powiat 17. Gmina 

18. Kod pocztowy 
 

-  
 

19. Poczta 20. Miejscowość 21. Ulica 

22. Nr 
domu 
 
 
 

23. Nr 
lokalu 

24. Telefon  25. Faks 26. E-mail 

A III. ADRES DO KORESPONDENCJI  

 

27. Numer rachunku bankowego 
 

 

A IV. RACHUNEK BANKOWY 

 
28. Ilość arkuszy części B zawartych we wniosku                    . 

29. Uwagi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
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2) Wypełnić oddzielnie w przypadku każdego gatunku produktu rybnego,  wpisując 
kolejny numer arkusza części  B oznaczony cyframi arabskimi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
01. Nazwa gatunku produktu rybnego  
 
     ..................................................................................................................... 
 
     ..................................................................................................................... 
  
02. Kod gatunku produktu rybnego  
        
             
 
03. Ilość produktów rybnych danego gatunku kategorii świeżości Ekstra,  
      E lub A wystawiona do sprzedaży (w tonach) 
 
      ................................................................................................................... 
 
04.  Ilość produktów rybnych danego gatunku, za którą wypłacono  
       rekompensatę finansową za wycofanie (w tonach)  
        
      .................................................................................................................. 
 
      .................................................................................................................. 
 

CZĘŚĆ B. 2)  DANE DO OBLICZENIA POMOCY FINANSOWEJ 
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3) Kod operacji: CO - mrożenie; SL - solenie lub suszenie, MA - marynowanie, CU - gotowanie lub pasteryzacja, VV - 
składowanie w zbiornikach, a jeżeli powyższe operacje są połączone z filetowaniem i odgławianiem również FL.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miesiąc 

Ilość produktów rybnych 
przeznaczonych do 

utrwalania i przechowywania 
(w tonach) 

Kody wszystkich zastosowanych operacji 
dla danej ilości produktu rybnego 3) 

Data rozpoczęcia  
operacji 

   
   
   
   
   

Styczeń 

   
   
   
   
   
   

Luty 

   
   
   
   
   
   

Marzec 

   
   
   
   
   
   

Kwiecień 

   
   
   
   
   
   

Maj 

   
   
   
   
   
   

Czerwiec 

   
   
   
   
   
   

Lipiec 

   
   
   
   
   
   

Sierpień 

   
   
   
   
   
   

Wrzesień 

   
   
   
   
   
   

Październik 

   
   
   
   
   
   

Listopad 

   
   
   
   
   
   

Grudzień 

   

Suma 
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CZĘŚĆ C. ZESTAWIENIE KART SPRZEDAŻY PRODUKTÓW RYBNYCH W ROKU POŁOWOWYM  
 
Nazwa gatunku produktu rybnego 4) ........................................................................................................................................................ 
 

Sprzedaż produktów 
rybnych Wycofanie produktów rybnych 

Dane sprzedającego 
Miejsce przeznaczenia produktów 

wycofanych z rynku 
Sposób 

rozdysponowani
a 

Ilość produktów 
rybnych (w kg) 

przeznaczonych na: 

Lp. Mies
iąc 

Numer  
karty 

sprzedaży 
 

Imię i nazwisko 
lub nazwa 

Adres lub 
siedziba i 

adres 

Oznaka 
rybacka 
statku, z 
którego 

wyładowano 
produkt 
rybny  

Postać 
produktu 
rybnego

Katego
ria 

świeżo
ści 

produk
tu 

rybneg
o 

Kateg
oria 

wielko
ści 

produ
ktu 

rybne
go 

Data 
sprzedaż

y 

Ilość 
produk

tów 
rybnyc

h  
sprzed
anych  
(w kg) 

Cena 
za 

1 kg (w 
zł) 

Data 
wycofa

nia 
Kod 

przeznac
zenia5) 

Ilość 
(w kg) 

prywatne 
składowa

nie 

utrwala
nie 

Ilość 
produktów 

rybnych 
wycofanych 

w kg 
(kol.15 + 
kol. 16 + 
kol. 17) 

Ogółem 
ilość 

produktó
w 

rybnych 
sprzeda
nych i 

wycofan
ych 
w kg 

(kol.11+ 
kol.18) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

 

                 

Ogółem                  
 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

 

                 

Ogółem                  
 

4)  Wypełniać odrębnie dla każdego gatunku produktu rybnego.      
5)  Kody przeznaczenia:  

FMEAL dla produktów rybnych wykorzystanych po przetworzeniu na mączkę (karma dla zwierząt); 
OTHER dla produktów rybnych wykorzystanych w stanie świeżym lub zakonserwowanym (karma dla zwierząt); 
NOALIM dla produktów rybnych wykorzystanych do celów innych niż karma dla zwierząt;  
DIST dla produktów rybnych wykorzystanych w celu swobodnej dystrybucji; 
BAIT dla produktów rybnych wykorzystanych jako przynęta.
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CZĘŚĆ D. ZESTAWIENIE CEN WYCOFANIA ALBO CEN SPRZEDAŻY STOSOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ 
PRODUCENTÓW DLA OKREŚLONYCH PRODUKTÓW RYBNYCH W DANYM ROKU POŁOWOWYM  
 

Cena 7) 
(w zł / tona)  

Okres stosowania danej 
ceny 

Lp. 
Gatunek 
produktu 
rybnego 

Kategoria 
wielkości 
produktu 
rybnego 

Kategoria 
świeżości 
produktu 
rybnego 

Postać 
produktu 

rybnego 6) 

Data 
wycofania 

Ilość 
produktów 

wycofanych 
(w kg) wycofania sprzedaży od dnia 

(dd-mm-rr) 
do dnia 

(dd-mm-rr) 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
6)   Postać: całe, patroszone z głową, bez głowy, inne.  
7)  Wpisać cenę wycofania albo cenę sprzedaży, w zależności od gatunku produktu rybnego. 
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CZĘŚĆ E. ZESTAWIENIE ILOŚCI PRODUKTÓW RYBNYCH PRZYJĘTYCH DO UTRWALANIA I PRZECHOWYWANIA ORAZ 
WYSTAWIONYCH DO SPRZEDAŻY PO UTRWALANIU I  PRZECHOWYWANIU (według deklaracji przejęcia i danych z 
ewidencji utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych) 

 
Nazwa gatunku produktu rybnego 8) …………….....................................................................................……………………………………………………………….................................... 
 

Produkty rybne przyjęte do  
utrwalania i przechowywania 

Dane przejmującego produkty rybne do  
utrwalania i przechowywania 

Lp. 

Data  
wycofania 
produktów 
rybnych 

Miejsce 
wycofania 
produktów 
rybnych 

Ilość  
(w kg) 

Kategor
ia 

wielkoś
ci 

Postać  

Kategor
ia 

świeżoś
ci  

Data 
rozpoczę

cia 
utrwalani

a 
i przecho
wywania 
produktu 
rybnego 

Imię i nazwisko  
lub nazwa 

Adres lub siedziba i 
adres  

Miejsce 
utrwalania 

i przechowywa-
nia 

Metoda i 
stopień 

utrwalenia 
produktów 

rybnych 

Data 
zakończenia 
utrwalania 

i przechowywa-
nia 

Ilości 
wystawione 

do 
sprzedaży 

po 
utrwalaniu i 
przechowyw

aniu 
(w kg) 

Data 
wystawienia 

do 
sprzedaży 

po 
utrwalaniu i 
przechowyw

aniu 

Numer 
deklaracji 
przejęcia 

Numer 
pozycji w 
ewidencji 

utrwalonych 
i 

przechowyw
anych 

produktów 
rybnych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
8) Wypełniać odrębnie dla każdego gatunku produktu rybnego. 
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Miejscowość, data  
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji producentów rybnych 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
CZĘŚĆ F. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA 
Oświadczam, że: 
1)   znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z przepisu  
      art. 297 § 1 Kodeksu karnego; 
2) jestem świadomy, że podanie fałszywych lub niepełnych informacji może skutkować sankcjami 

określonymi w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 150/2001 z dnia 25 stycznia 2001 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w 
odniesieniu do kar nakładanych na organizacje producentów w sektorze rybołówstwa, w związku 
z nieprawidłowościami w działaniu mechanizmów interwencyjnych, oraz zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 142/98 (Dz. Urz. WE L 024 z 26.01.2001, str. 10), łącznie z utratą 
uprawnień do uzyskania rekompensaty finansowej ze środków wspólnotowych w danym roku 
połowowym oraz w roku następnym;  

3)  dane podane we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym. 
Zobowiązuję się do: 
1) niezwłocznego informowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o: 

a) każdym fakcie, który będzie miał wpływ na nienależne przyznanie rekompensaty 
    finansowej, 
b) każdej zmianie danych podanych we wniosku, powstałej w okresie od dnia 
    złożenia wniosku do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania rekompensaty 
    finansowej; 

2) okazania osobom upoważnionym do prowadzenia czynności kontrolnych wszystkich dokumentów 
potwierdzających dane zawarte we wniosku oraz udzielenia pisemnych lub ustnych informacji 
związanych z przedmiotem kontroli.  

CZĘŚĆ H. ZAŁĄCZNIKI  
 
1. [A1]Zaświadczenie wydane przez bank potwierdzające posiadanie odrębnego rachunku 
bankowego 
   do obsługi mechanizmów interwencji na rynku             
2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego            
3 Oświadczenie organizacji producentów rybnych o nieuzyskaniu za wymienione we wniosku 
   gatunki produktów rybnych stosowanych przez nią cen wycofania albo cen 
   sprzedaży                   
4. Świadectwo, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2509/2000 z dnia 
    15 listopada 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 
    Rady nr 104/2000 w zakresie przyznawania rekompensat finansowych za wycofywanie 
    niektórych produktów rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 289, z 16.11.2000, str. 11)               
 
                                                                      Liczba załączników                       
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Załącznik nr 4 

  
WNIOSEK1) 

 
o przyznanie zryczałtowanej rekompensaty 

za niezależne wycofanie produktów rybnych 
 
 
 
 

 
dotyczy gatunków produktów rybnych kategorii świeżości Ekstra, E albo A  
wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia 104/2000 z dnia 17 
grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z dnia 21.01.2000, str. 22) 

za rok kalendarzowy: 

 
Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa 

 
 
oddział regionalny (adres) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Potwierdzenie przyjęcia wniosku (pieczęć) 

 
........................................................... 

Data przyjęcia i podpis 

 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

CEL ZGŁOSZENIA         Złożenie wniosku    Korekta wniosku 

 

A I. DANE IDENTYFIKACYJNE ORGANIZACJI PRODUCENTÓW  

01. Pełna nazwa 
 
 
 

A II. ADRES SIEDZIBY  

04. NIP 
 

 

05.REGON 
 

 

CZĘŚĆ A. WNIOSKODAWCA  

......................................      ..................................... 
Znak sprawy          Numer dokumentu 

02. Numer w rejestrze  
     organizacji uznanych 

03. Data uznania  
       

06. Województwo 
  

07. Powiat 08. Gmina 

09. Kod pocztowy 
 

-  
 

10. Poczta 11. Miejscowość 
 

12. Ulica 13. Nr domu 
 

14. Nr lokalu 
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1) Wypełnić drukowanymi literami tylko białe pola. 

 

 

  

 

 
A III. ADRES DO KORESPONDENCJI  

15. Województwo 
 
  

16. Powiat 17. Gmina 

18. Kod pocztowy 

  □□ -□□□ 
19. Poczta 20. Miejscowość 21. Ulica 

22. Nr 
domu 
 
 
 

23. Nr lokalu 24. Telefon  25. Faks 26. E-mail 

 

A IV. RACHUNEK BANKOWY 

27. Numer rachunku bankowego 
 

 

 
28. Liczba arkuszy części B zawartych we wniosku                    . 

29. Uwagi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
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2) Wypełnić oddzielnie w przypadku każdego gatunku, każdej kategorii wielkości,  
   każdej postaci i każdej autonomicznej ceny wycofania produktu rybnego, wpisując  
  kolejny numer arkusza części B oznaczony cyframi arabskimi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01. Nazwa gatunku produktu rybnego 
 
      ................................................................................................................. 
 
      …………........................................………………………...................…… 
 
02. Kod gatunku produktu rybnego  
       
      
 
03. Kategoria wielkości produktu rybnego 
       
       
 
04. Postać:    
       całe    bez głowy    patroszone z głową    inne  
 
05. Ilość produktów rybnych danego gatunku kategorii świeżości Ekstra,  
      E lub A wystawiona do sprzedaży (w tonach)  
       
     .............................……………………………......………………………… 
 
06. Autonomiczna cena wycofania produktu rybnego danego gatunku  
     (w zł/tona) 
     …………………………………..............................................................… 
 
07. Średnia cena obliczona dla danej kategorii produktu za okres ostatnich  
       3 lat połowowych na obszarze działania wnioskującej organizacji  
       producentów (w zł / tona) 
 
     .......................................……………………………………………………… 
 

CZĘŚĆ B.  2) DANE DOTYCZĄCE ZRYCZAŁTOWANEJ  
REKOMPENSATY 
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CZĘŚĆ B I. DANE DOTYCZĄCE ZRYCZAŁTOWANEJ REKOMPENSATY 
 

Miesiąc Ilości produktów rybnych wycofanych 
(w tonach) 

Kod przeznaczenia wycofanych 
produktów rybnych 3) 

  
  
  
  

Styczeń 

  
  
  
  
  

Luty 

  
  
  
  
  

Marzec 

  
  
  
  
  

Kwiecień 

  
  
  
  
  

Maj 

  
  
  
  
  

Czerwiec 

  
  
  
  
  

Lipiec 

  
  
  
  
  

Sierpień 

  
  
  
  
  

Wrzesień 

  
  
  
  
  

Październik 

  
  
  
  
  

Listopad 

  
  
  
  
  

Grudzień 

  
Suma   

3) Kod przeznaczenia: FMEAL - wykorzystane po przetworzeniu na mączkę (karma dla zwierząt), OTHER - 
wykorzystane w stanie świeżym lub zakonserwowanym (karma dla zwierząt), NOALIM - wykorzystane do celów 
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innych niż karma dla zwierząt, DIST - wykorzystane w celu swobodnej dystrybucji, BAIT - wykorzystane jako 
przynęta. 
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CZĘŚĆ C. ZESTAWIENIE KART SPRZEDAŻY PRODUKTÓW RYBNYCH W ROKU POŁOWOWYM  
 
Nazwa gatunku produktu rybnego 5) ....................................................................................................................................................... 
 

Sprzedaż produktów 
rybnych Wycofanie produktów rybnych 

Dane sprzedającego 
Miejsce przeznaczenia produktów 

wycofanych z rynku 
Sposób 

rozdysponowani
a 

Ilość produktów 
rybnych (w kg) 

przeznaczonych na: 

Lp. Mies
iąc 

Numer  
karty 

sprzedaży 
 

Imię i nazwisko 
lub nazwa 

Adres lub 
siedziba i 

adres 

Oznaka 
rybacka 
statku, z 
którego 

wyładowano 
produkt 
rybny  

Postać 
produktu 
rybnego

Katego
ria 

świeżo
ści 

produk
tu 

rybneg
o 

Kateg
oria 

wielko
ści 

produ
ktu 

rybne
go 

Data 
sprzedaż

y 

Ilość 
produk

tów 
rybnyc

h  
sprzed
anych  
(w kg) 

Cena 
za 

1 kg (w 
zł) 

Data 
wycofa

nia 
Kod 

przeznac
zenia5) 

Ilość 
(w kg) 

prywatne 
składowa

nie 

utrwala
nie 

Ilość 
produktów 

rybnych 
wycofanych 

w kg 
(kol.15 + 
kol. 16 + 
kol. 17) 

Ogółem 
ilość 

produktó
w 

rybnych 
sprzeda
nych i 

wycofan
ych 
w kg 

(kol.11+ 
kol.18) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

 

                 

Ogółem                  
 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

 

                 

Ogółem                  
 

 
5)  Wypełniać odrębnie dla każdego gatunku produktu rybnego.      
6)  Kody przeznaczenia:  

FMEAL dla produktów rybnych wykorzystanych po przetworzeniu na mączkę (karma dla zwierząt); 
OTHER dla produktów rybnych wykorzystanych w stanie świeżym lub zakonserwowanym (karma dla zwierząt);  
NOALIM dla produktów rybnych wykorzystanych do celów innych niż karma dla zwierząt; 
DIST dla produktów rybnych wykorzystanych w celu swobodnej dystrybucji; 
BAIT dla produktów rybnych wykorzystanych jako przynęta. 
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CZĘŚĆ D. ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI REKOMPENSAT WYPŁACONYCH CZŁONKOM ORGANIZACJI PRODUCENTÓW ZA 
WYCOFANE PRODUKTY RYBNE  
 

Dane członka organizacji producentów, który otrzymał 
rekompensatę  

Dokument 
potwierdzający wypłatę 

rekompensaty 
Miesiąc Imię i 

nazwisko 
lub 

nazwa 

Adres lub siedziba i 
adres 

Oznaka rybacka 
statku rybackiego 

Całkowita 
kwota 

wypłaconej 
rekompensaty 

(w zł) 

Numer 
przelewu / 
dokumentu 

Data 
przelewu / 
dokonania 

wpłaty  

Nazwa 
gatunku 
produktu 
rybnego 

Data 
wycofania 
produktu 
rybnego 

Autonomiczna 
cena 

wycofania   
(w zł / tona) 

Ilość wycofanego 
produktu rybnego 
danego gatunku 

(w tonach) 

Kwota 
wypłaconej 

rekompensaty 
za dany gatunek 

produktu 
rybnego (w zł) 
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CZĘŚĆ E. ZESTAWIENIE AUTONOMICZNYCH CEN WYCOFANIA STOSOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW 
DLA OKREŚLONYCH PRODUKTÓW RYBNYCH W DANYM ROKU POŁOWOWYM  
 

Okres stosowania danej ceny 
 

Lp. Gatunek produktu 
rybnego 

Kategoria 
wielkości 
produktu 
rybnego 

Kategoria 
świeżości 
produktu 
rybnego 

Postać 
produktu 

rybnego 7) 

Data 
wycofania 
produktu 
rybnego 

Ilość 
produktów 

rybnych 
wycofanych 

(w kg) 

Autonomiczna 
cena wycofania 

(w zł / tona) od dnia 
(dd-mm-rr) 

do dnia 
(dd-mm-rr) 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
7)  Postać: całe, patroszone z głową, bez głowy, inne. 
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CZĘŚĆ F. ZESTAWIENIE FAKTUR SPRZEDAŻY PRODUKTU RYBNEGO WYCOFANEGO Z RYNKU 
 
Nazwa gatunku produktu rybnego 8) …………………………………………………………………………………………….......................... 
 

Kupujący 
Lp. 

 
Numer 
faktury 

Data 
wystawienia 

faktury 

Miejsce 
wystawienia 

faktury 

Ilość zakupionego 
wycofanego 

produktu rybnego (w 
kg) 

Cena za 
kg 

z VAT 
(w zł) 

Kwota 
VAT 
(w zł) 

Wartość 
z VAT 
(w zł) 

Imię nazwisko 
lub nazwa 

Adres lub siedziba i 
adres 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
8)    Wypełniać odrębnie dla każdego gatunku produktu rybnego. 
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CZĘŚĆ G. PRODUKTY RYBNE PRZEKAZANE NIEODPŁATNIE NA CELE CHARYTATYWNE 9) 
 
G I. ZESTAWIENIE PRODUKTÓW RYBNYCH PRZEKAZANYCH NIEODPŁATNIE NA CELE CHARYTATYWNE  
 

L.p. 
Nazwa gatunku  

wycofanego produktu 
rybnego 

Kategoria 
wielkości 
produktu 
rybnego 

Postać produktu 
rybnego10) 

Kategoria 
świeżości 
produktu 
rybnego 

Data wycofania 

Ilość wycofanych 
produktów rybnych 

przekazanych 
nieodpłatnie  (w kg) 

Data nieodpłatnego 
przekazania 

wycofanego produktu 
rybnego 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
9) Wypełniać odrębnie dla każdego podmiotu, któremu przekazano nieodpłatnie produkty rybne.  
10) Postać: całe, patroszone z głową, bez głowy, inne. 
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G II. OŚWIADCZENIA 
 
 
Działając w imieniu uznanej organizacji producentów ………..…............……....................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............…. 

(nazwa i adres siedziby organizacji producentów przekazującej produkty rybne) 
oświadczam, że w roku połowowym ........... ww. organizacja przekazała nieodpłatnie produkty rybne zgodnie z powyższą tabelą dla 
................................................................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………...............…………………………….. 

(nazwa i adres podmiotu, któremu przekazano nieodpłatnie produkty rybne)     
w celu jego/jej własnej konsumpcji. 
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

(podpisy i pieczątki osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy) 
......................................................................                                                        
               (miejscowość i data)                                                                      
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że …………...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………............…………………….....,  

(nazwa i adres podmiotu, któremu przekazano nieodpłatnie produkty rybne)    
numer KRS ..................................................................................., przyjął/ła nieodpłatnie w roku połowowym ..........., produkty rybne 
zgodnie z powyższą tabelą od:  
................................................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............…. 

(nazwa i adres siedziby organizacji producentów przekazującej nieodpłatnie produkty rybne) 
w celu własnej konsumpcji. 
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

(podpisy i pieczątki osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, któremu przekazano nieodpłatnie produkty rybne) 
......................................................................                                                   
               (miejscowość i data)                                                                       
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CZĘŚĆ H. ZESTAWIENIE ILOŚCI PRODUKTÓW RYBNYCH PRZYJĘTYCH DO UTRWALANIA I PRZECHOWYWANIA ORAZ 
WYSTAWIONYCH DO SPRZEDAŻY PO UTRWALANIU I PRZECHOWYWANIU (według deklaracji przejęcia i danych z ewidencji 
utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych) 

 
Nazwa gatunku produktu rybnego 11) …………….....................................................................................……………………………………………………………….................................... 
 

Produkty rybne przyjęte do  
utrwalania i przechowywania 

Dane przejmującego produkty rybne do  
utrwalania i przechowywania 

Lp. 

Data  
wycofania 
produktów 
rybnych 

Miejsce 
wycofania 
produktów 
rybnych 

Ilość  
(w kg) 

Kategor
ia 

wielkoś
ci 

Postać  

Kategor
ia 

świeżoś
ci  

Data 
rozpoczę

cia 
utrwalani

a 
i przecho
wywania 
produktu 
rybnego 

Imię i nazwisko  
lub nazwa 

Adres lub siedziba i 
adres  

Miejsce 
utrwalania 

i przechowywani
a 

Metoda i 
stopień 

utrwalenia 
produktów 

rybnych 

Data 
zakończenia 
utrwalania 

i przechowywani
a 

Ilości 
wystawione 

do 
sprzedaży 

po 
utrwalaniu i 
przechowyw

aniu 
(w kg) 

Data 
wystawienia 

do 
sprzedaży 

po 
utrwalaniu i 
przechowyw

aniu 

Numer 
deklaracji 
przejęcia 

Numer 
pozycji w 
ewidencji 

utrwalonych 
i 

przechowyw
anych 

produktów 
rybnych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 
 
11) Wypełniać odrębnie dla każdego gatunku produktu rybnego/   
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CZĘŚĆ I. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA 
 
Oświadczam, że: 
1)   znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z przepisu  
      art. 297 § 1 Kodeksu karnego; 
2) jestem świadomy, że podanie fałszywych lub niepełnych informacji może skutkować 

sankcjami określonymi w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 150/2001 z dnia 25 
stycznia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 104/2000 w odniesieniu do kar nakładanych na organizacje producentów w 
sektorze rybołówstwa, w związku z nieprawidłowościami w działaniu mechanizmów 
interwencyjnych, oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 142/98 (Dz. Urz. WE L 
024 z 26.01.2001, str. 10), łącznie z utratą uprawnień do uzyskania rekompensaty 
finansowej ze środków wspólnotowych w danym roku połowowym oraz w roku 
następnym;  

3)  dane podane we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym. 
Zobowiązuję się do: 
1) niezwłocznego informowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o: 

a) każdym fakcie, który będzie miał wpływ na nienależne przyznanie rekompensaty 
    finansowej, 
b) każdej zmianie danych podanych we wniosku, powstałej w okresie od dnia 
    złożenia wniosku do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania rekompensaty 
    finansowej; 

2) okazania osobom upoważnionym do prowadzenia czynności kontrolnych wszystkich 
dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku oraz udzielenia pisemnych lub 

t h i f ji i h d i t k t li

CZĘŚĆ J. ZAŁĄCZNIKI  
1. Zaświadczenie wydane przez bank potwierdzające posiadanie odrębnego  
    rachunku bankowego do obsługi mechanizmów interwencji na rynku rybnym       
2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego               
3. Oświadczenie organizacji producentów o nieuzyskaniu za wymienione we wniosku gatunki 
produktów rybnych stosowanych przez nią  
    autonomicznych cen wycofania               
                   Liczba załączników     

Miejscowość, data  
..................................................................................................................................................... 
 
.....................................................................................................................................................  
 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji producentów  
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
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Załącznik nr 5 

 

  
WNIOSEK1) 

 
o przyznanie zryczałtowanej premii 

za niezależne wycofanie produktów rybnych 
 
 
 
 

 
dotyczy gatunków produktów rybnych kategorii świeżości Ekstra, E albo A  
wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia 104/2000 z dnia 17 
grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z dnia 21.01.2000, str. 22) 

za rok kalendarzowy: 

 
Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa 

 
 
oddział regionalny (adres) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Potwierdzenie przyjęcia wniosku (pieczęć) 

 
........................................................... 

Data przyjęcia i podpis 

 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

CEL ZGŁOSZENIA         Złożenie wniosku    Korekta wniosku 

 

A I. DANE IDENTYFIKACYJNE ORGANIZACJI PRODUCENTÓW  

01. Pełna nazwa 
 
 
 

A II. ADRES SIEDZIBY  

04. NIP 
 

 

05.REGON 
 

 

CZĘŚĆ A. WNIOSKODAWCA  

......................................      ..................................... 
Znak sprawy          Numer dokumentu 

02. Numer w rejestrze  
     organizacji uznanych 

03. Data uznania  
       

06. Województwo 
 
  

07. Powiat 08. Gmina 

09. Kod pocztowy 
 

-  
 

10. Poczta 11. Miejscowość 
 

12. Ulica 13. Nr domu 
 

14. Nr lokalu 
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1)2) Wypełnić drukowanymi literami tylko białe pola. 

 

 

  

 

 
A III. ADRES DO KORESPONDENCJI  

15. Województwo 
 
  

16. Powiat 17. Gmina 

18. Kod pocztowy 

  □□ -□□□ 
19. Poczta 20. Miejscowość 21. Ulica 

22. Nr 
domu 
 
 
 

23. Nr lokalu 24. Telefon  25. Faks 26. E-mail 

 

A IV. RACHUNEK BANKOWY 

27. Numer rachunku bankowego 
 

 

 
28. Liczba arkuszy części B zawartych we wniosku                    . 

29. Uwagi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
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2) Wypełnić oddzielnie w przypadku każdego gatunku, każdej kategorii wielkości,  
   każdej postaci i każdej autonomicznej ceny wycofania produktu rybnego, wpisując  
  kolejny numer arkusza części B oznaczony cyframi arabskimi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01. Nazwa gatunku produktu rybnego 
 
      ................................................................................................................. 
 
      …………........................................………………………...................…… 
 
02. Kod gatunku produktu rybnego  
       
      
 
03. Kategoria wielkości produktu rybnego 
       
       
 
04. Postać:    
       całe    bez głowy    patroszone z głową    inne  
 
05. Ilość produktów rybnych danego gatunku kategorii świeżości Ekstra,  
      E lub A wystawiona do sprzedaży (w tonach)  
       
     .............................……………………………......………………………… 
 
06. Autonomiczna cena wycofania produktu rybnego danego gatunku  
     (w zł/tona) 
     …………………………………..............................................................… 
 
07. Średnia cena obliczona dla danej kategorii produktu za okres ostatnich  
       3 lat połowowych na obszarze działania wnioskującej organizacji  
       producentów (w zł / tona) 
 
     .......................................……………………………………………………… 
 

CZĘŚĆ B.  2) DANE DOTYCZĄCE ZRYCZAŁTOWANEJ PREMII 

CZĘŚĆ B I. DANE DOTYCZĄCE ZRYCZAŁTOWANEJ PREMII 
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4) Metody utrwalania:  
- zamrażanie i składowanie produktów rybnych w całości, patroszonych z głową lub porcjowanych,  
- filetowanie, zamrażanie i składowanie. 
 

Miesiąc 

Ilość wycofanych produktów rybnych 
utrwalonych i przechowywanych  

(w tonach) 
 

Metoda utrwalania 4) 

 
 

 

Styczeń  
 

 

 
 

 

Luty  
 

 

 
 

 

Marzec  
 

 

 
 

 

Kwiecień  
 

 

 
 

 

Maj  
 

 

 
 

 

Czerwiec  
 

 

 
 

 

Lipiec  
 

 

 
 

 

Sierpień  
 

 

 
 

 

Wrzesień  
 

 

 
 

 

Październik  
 

 

 
 

 

Listopad  
 

 

 
 

 

Grudzień  
 

 

Suma  
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CZĘŚĆ C. ZESTAWIENIE KART SPRZEDAŻY PRODUKTÓW RYBNYCH W ROKU POŁOWOWYM  
 
Nazwa gatunku produktu rybnego 5) ....................................................................................................................................................... 
 

Sprzedaż produktów 
rybnych Wycofanie produktów rybnych 

Dane sprzedającego 
Miejsce przeznaczenia produktów 

wycofanych z rynku 
Sposób 

rozdysponowani
a 

Ilość produktów 
rybnych (w kg) 

przeznaczonych na: 

Lp. Mies
iąc 

Numer  
karty 

sprzedaży 
 

Imię i nazwisko 
lub nazwa 

Adres lub 
siedziba i 

adres 

Oznaka 
rybacka 
statku, z 
którego 

wyładowano 
produkt 
rybny  

Postać 
produktu 
rybnego

Katego
ria 

świeżo
ści 

produk
tu 

rybneg
o 

Kateg
oria 

wielko
ści 

produ
ktu 

rybne
go 

Data 
sprzedaż

y 

Ilość 
produk

tów 
rybnyc

h  
sprzed
anych  
(w kg) 

Cena 
za 

1 kg (w 
zł) 

Data 
wycofa

nia 
Kod 

przeznac
zenia5) 

Ilość 
(w kg) 

prywatne 
składowa

nie 

utrwala
nie 

Ilość 
produktów 

rybnych 
wycofanych 

w kg 
(kol.15 + 
kol. 16 + 
kol. 17) 

Ogółem 
ilość 

produktó
w 

rybnych 
sprzeda
nych i 

wycofan
ych 
w kg 

(kol.11+ 
kol.18) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

 

                 

Ogółem                  
 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

 

                 

Ogółem                  
 

 
5)  Wypełniać odrębnie dla każdego gatunku produktu rybnego.      
6)  Kody przeznaczenia:  

FMEAL dla produktów rybnych wykorzystanych po przetworzeniu na mączkę (karma dla zwierząt); 
OTHER dla produktów rybnych wykorzystanych w stanie świeżym lub zakonserwowanym (karma dla zwierząt);  
NOALIM dla produktów rybnych wykorzystanych do celów innych niż karma dla zwierząt; 
DIST dla produktów rybnych wykorzystanych w celu swobodnej dystrybucji; 
BAIT dla produktów rybnych wykorzystanych jako przynęta. 
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CZĘŚĆ D. ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI REKOMPENSAT WYPŁACONYCH CZŁONKOM ORGANIZACJI PRODUCENTÓW ZA 
WYCOFANE PRODUKTY RYBNE  
 

Dane członka organizacji producentów, który otrzymał 
rekompensatę  

Dokument 
potwierdzający wypłatę 

rekompensaty 
Miesiąc Imię i 

nazwisko 
lub 

nazwa 

Adres lub siedziba i 
adres 

Oznaka rybacka 
statku rybackiego 

Całkowita 
kwota 

wypłaconej 
rekompensaty 

(w zł) 

Numer 
przelewu / 
dokumentu 

Data 
przelewu / 
dokonania 

wpłaty  

Nazwa 
gatunku 
produktu 
rybnego 

Data 
wycofania 
produktu 
rybnego 

Autonomiczna 
cena 

wycofania   
(w zł / tona) 

Ilość wycofanego 
produktu rybnego 
danego gatunku 

(w tonach) 

Kwota 
wypłaconej 

rekompensaty 
za dany gatunek 

produktu 
rybnego (w zł) 

     
           
     
     
     
     

       

     
     
           
     
     
     
     

       

     
     
           
     
     
     
     

       

     
     
           
     
     
     
     

       

     
 



 

 47

CZĘŚĆ E. ZESTAWIENIE AUTONOMICZNYCH CEN WYCOFANIA STOSOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW 
DLA OKREŚLONYCH PRODUKTÓW RYBNYCH W DANYM ROKU POŁOWOWYM  
 

Okres stosowania danej ceny 
 

Lp. Gatunek produktu 
rybnego 

Kategoria 
wielkości 
produktu 
rybnego 

Kategoria 
świeżości 
produktu 
rybnego 

Postać 
produktu 

rybnego 7) 

Data 
wycofania 
produktu 
rybnego 

Ilość 
produktów 

rybnych 
wycofanych 

(w kg) 

Autonomiczna 
cena wycofania 

(w zł / tona) od dnia 
(dd-mm-rr) 

do dnia 
(dd-mm-rr) 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
7)  Postać: całe, patroszone z głową, bez głowy, inne. 
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CZĘŚĆ F. ZESTAWIENIE FAKTUR SPRZEDAŻY PRODUKTU RYBNEGO WYCOFANEGO Z RYNKU 
 
Nazwa gatunku produktu rybnego 8) …………………………………………………………………………………………….......................... 
 

Kupujący 
Lp. 

 
Numer  
faktury 

Data 
wystawienia 

faktury 

Miejsce 
wystawienia 

faktury 

Ilość zakupionego 
wycofanego 

produktu rybnego (w 
kg) 

Cena za 
kg 

z VAT 
(w zł) 

Kwota 
VAT 
(w zł) 

Wartość 
z VAT 
(w zł) 

Imię nazwisko 
lub nazwa 

Adres lub siedziba i 
adres 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
8)    Wypełniać odrębnie dla każdego gatunku produktu rybnego. 
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CZĘŚĆ G. PRODUKTY RYBNE PRZEKAZANE NIEODPŁATNIE NA CELE CHARYTATYWNE 9) 
 
G I. ZESTAWIENIE PRODUKTÓW RYBNYCH PRZEKAZANYCH NIEODPŁATNIE NA CELE CHARYTATYWNE  
 

L.p. 
Nazwa gatunku  

wycofanego produktu 
rybnego 

Kategoria 
wielkości 
produktu 
rybnego 

Postać produktu 
rybnego10) 

Kategoria 
świeżości 
produktu 
rybnego 

Data wycofania 

Ilość wycofanych 
produktów rybnych 

przekazanych 
nieodpłatnie  (w kg) 

Data nieodpłatnego 
przekazania 

wycofanego produktu 
rybnego 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
9) Wypełniać odrębnie dla każdego podmiotu, któremu przekazano nieodpłatnie produkty rybne.  
10) Postać: całe, patroszone z głową, bez głowy, inne. 
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G. II. OŚWIADCZENIA 
 
 
Działając w imieniu uznanej organizacji producentów ………..…............……....................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............…. 

(nazwa i adres siedziby organizacji producentów przekazującej produkty rybne) 
oświadczam, że w roku połowowym ........... ww. organizacja przekazała nieodpłatnie produkty rybne zgodnie z powyższą tabelą dla 
................................................................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………...............…………………………….. 

(nazwa i adres podmiotu, któremu przekazano nieodpłatnie produkty rybne)     
w celu jego/jej własnej konsumpcji. 
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

(podpisy i pieczątki osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy) 
......................................................................                                                        
               (miejscowość i data)                                                                      
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że …………...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………............…………………….....,  

(nazwa i adres podmiotu, któremu przekazano nieodpłatnie produkty rybne)    
numer KRS ..................................................................................., przyjął/ła nieodpłatnie w roku połowowym ..........., produkty rybne 
zgodnie z powyższą tabelą od:  
................................................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............…. 

(nazwa i adres siedziby organizacji producentów przekazującej nieodpłatnie produkty rybne) 
w celu własnej konsumpcji. 
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

(podpisy i pieczątki osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, któremu przekazano nieodpłatnie produkty rybne) 
......................................................................                                                   
               (miejscowość i data)                                                                       
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CZĘŚĆ H. ZESTAWIENIE ILOŚCI PRODUKTÓW RYBNYCH PRZYJĘTYCH DO UTRWALANIA I PRZECHOWYWANIA ORAZ 
WYSTAWIONYCH DO SPRZEDAŻY PO UTRWALANIU I PRZECHOWYWANIU (według deklaracji przejęcia i danych z ewidencji 
utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych) 

 
Nazwa gatunku produktu rybnego 11) …………….....................................................................................……………………………………………………………….................................... 
 

Produkty rybne przyjęte do  
utrwalania i przechowywania 

Dane przejmującego produkty rybne do  
utrwalania i przechowywania 

Lp. 

Data  
wycofania 
produktów 
rybnych 

Miejsce 
wycofania 
produktów 
rybnych 

Ilość  
(w kg) 

Kategor
ia 

wielkoś
ci 

Postać  

Kategor
ia 

świeżoś
ci  

Data 
rozpoczę

cia 
utrwalani

a 
i przecho
wywania 
produktu 
rybnego 

Imię i nazwisko  
lub nazwa 

Adres lub siedziba i 
adres  

Miejsce 
utrwalania 

i przechowywani
a 

Metoda i 
stopień 

utrwalenia 
produktów 

rybnych 

Data 
zakończenia 
utrwalania 

i przechowywani
a 

Ilości 
wystawione 

do 
sprzedaży 

po 
utrwalaniu i 
przechowyw

aniu 
(w kg) 

Data 
wystawienia 

do 
sprzedaży 

po 
utrwalaniu i 
przechowyw

aniu 

Numer 
deklaracji 
przejęcia 

Numer 
pozycji w 
ewidencji 

utrwalonych 
i 

przechowyw
anych 

produktów 
rybnych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 
 
11) Wypełniać odrębnie dla każdego gatunku produktu rybnego/   
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Załącznik nr 5 

 
 

 
 

CZĘŚĆ I. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA 
Oświadczam, że: 
1)   znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z przepisu  
      art. 297 § 1 Kodeksu karnego; 
2) jestem świadomy, że podanie fałszywych lub niepełnych informacji może skutkować 

sankcjami określonymi w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 150/2001 z dnia 25 
stycznia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 104/2000 w odniesieniu do kar nakładanych na organizacje producentów w 
sektorze rybołówstwa, w związku z nieprawidłowościami w działaniu mechanizmów 
interwencyjnych, oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 142/98 (Dz. Urz. WE L 
024 z 26.01.2001, str. 10), łącznie z utratą uprawnień do uzyskania rekompensaty 
finansowej ze środków wspólnotowych w danym roku połowowym oraz w roku 
następnym;  

3)  dane podane we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym. 
Zobowiązuję się do: 
1) niezwłocznego informowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o: 

a) każdym fakcie, który będzie miał wpływ na nienależne przyznanie rekompensaty 
    finansowej, 
b) każdej zmianie danych podanych we wniosku, powstałej w okresie od dnia 
    złożenia wniosku do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania rekompensaty 
    finansowej; 

2) okazania osobom upoważnionym do prowadzenia czynności kontrolnych wszystkich 
dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku oraz udzielenia pisemnych lub 
ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli

CZĘŚĆ K. ZAŁĄCZNIKI  
 
1. Zaświadczenie wydane przez bank potwierdzające posiadanie odrębnego  
    rachunku bankowego do obsługi mechanizmów interwencji na rynku rybnym       
2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego               
3. Oświadczenie organizacji producentów o nieuzyskaniu za wymienione we wniosku 
    gatunki produktów rybnych stosowanych przez nią autonomicznych cen 
    wycofania                  
 
                   Liczba załączników     

Miejscowość, data  
..................................................................................................................................................... 
 
.....................................................................................................................................................  
 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji producentów  
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
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Załącznik nr 6 
WZÓR 

 
WNIOSEK1) 

 
o przyznanie pomocy finansowej na prywatne 

składowanie produktów rybnych 
 
 
 
 

dotyczy gatunków produktów rybnych wymienionych w 
załączniku  II do rozporządzenia Rady (WE) nr  104/2000 z dnia 
17  grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków 
produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L 17 z  21.01.2000, 
str.  22) 

 

za rok kalendarzowy: 

 
Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa 

 
oddział regionalny (adres) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Potwierdzenie przyjęcia wniosku (pieczęć) 
 
........................................................... 

Data przyjęcia i podpis 

 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

CEL ZGŁOSZENIA    Złożenie wniosku        Korekta wniosku 

 

A I. DANE IDENTYFIKACYJNE ORGANIZACJI PRODUCENTÓW  

01. Pełna nazwa  
 
 
 

A II. ADRES SIEDZIBY 

04. NIP 
 

 

05.REGON 
 

 

CZĘŚĆ A.  WNIOSKODAWCA  

......................................      ..................................... 
Znak sprawy          Numer dokumentu 

02. Numer w rejestrze  
     organizacji uznanych 

03. Data uznania  
       

06. Województwo 
 
  

07. Powiat 08. Gmina 

09. Kod pocztowy 
 

-  
 

10. Poczta 11. Miejscowość 
 

12. Ulica 13. Nr domu 
 

14. Nr lokalu 
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15. Województwo 
 
  

16. Powiat 17. Gmina 

18. Kod pocztowy 
 

-  
 

19. Poczta 20. Miejscowość 21. Ulica 

22. Nr 
domu 
 
 
 

23. Nr 
lokalu 

24. Telefon  25. Faks 26. E-mail 

A III. ADRES DO KORESPONDENCJI  

A IV. RACHUNEK BANKOWY 

27. Numer rachunku bankowego 
 

 

 
28. Liczba arkuszy części B zawartych we wniosku                    . 

29. Uwagi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
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2) Wypełnić oddzielnie w przypadku każdego gatunku produktu rybnego, wpisując  
   kolejny numer arkusza części B oznaczony cyframi arabskimi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ B.  2) DANE DO OBLICZENIA POMOCY FINANSOWEJ  

 
01. Nazwa gatunku produktu rybnego  
 
     ........................................................................................................................
 
      .......................................................................................................................
 
 
02. Kod gatunku produktu rybnego   
 
      
 
 
03. Ilość produktów rybnych danego gatunku wystawiona do sprzedaży  
      (w tonach) 
 
     ........................................................................................................................
 
      .......................................................................................................................
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Miesiąc 

Ilość składowanych 
produktów rybnych z 

podziałem na poszczególne 
partie 

(w tonach) 

Data rozpoczęcia 
składowania produktów 

rybnych 

Data zakończenia 
składowania produktów 

rybnych 

   
   

Styczeń 

   
   
   

Luty 

   
   
   

Marzec 

   
   
   

Kwiecień 

   
   
   

Maj 

   
   
   

Czerwiec 

   
   
   

Lipiec 

   
   
   

Sierpień 

   
   
   

Wrzesień 

   
   
   

Październik 

   
   
   

Listopad 

   
   
   

Grudzień 

   
Suma   



 

 57

CZĘŚĆ C. ZESTAWIENIE KART SPRZEDAŻY PRODUKTÓW RYBNYCH W ROKU POŁOWOWYM  
 
Nazwa gatunku produktu rybnego 3) ........................................................................................................................................................ 
 

Sprzedaż produktów 
rybnych Wycofanie produktów rybnych 

Dane sprzedającego 
Miejsce przeznaczenia produktów 

wycofanych z rynku 
Sposób 

rozdysponowani
a 

Ilość produktów 
rybnych (w kg) 

przeznaczonych na: 
Lp. Mies

iąc 

Numer  
karty 

sprzedaży 
 

Imię i nazwisko 
lub nazwa 

Adres lub 
siedziba 

Oznaka 
rybacka 
statku 

rybackiego, z 
którego 

wyładowano 
produkt 
rybny  

Postać 
produktu 
rybnego

Katego
ria 

świeżo
ści 

produk
tu 

rybneg
o 

Kateg
oria 

wielko
ści 

produ
ktu 

rybne
go 

Data 
sprzedaż

y 

Ilość 
produk

tów 
rybnyc

h  
sprzed
anych  
(w kg) 

Cena 
za 

1 kg (w 
zł) 

Data 
wycofa

nia 
Kod 

przeznac
zenia 4) 

Ilość 
(w kg) 

prywatne 
składowa

nie 

utrwala
nie 

Ilość 
produktów 

rybnych 
wycofanych 

w kg 
(kol.15 + 
kol. 16 + 
kol. 17) 

Ogółem 
ilość 

produktó
w 

rybnych 
sprzeda
nych i 

wycofan
ych 
w kg 

(kol.11+ 
kol.18) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

 

                 

Ogółem                  
 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

                 

 
 

 

                 

Ogółem                  
                                                    

3)  Wypełniać odrębnie dla każdego gatunku produktu rybnego.      
4)  Kody przeznaczenia:  

FMEAL dla produktów rybnych wykorzystanych po przetworzeniu na mączkę (karma dla zwierząt); 
OTHER dla produktów rybnych wykorzystanych w stanie świeżym lub zakonserwowanym (karma dla zwierząt);  
NOALIM dla produktów rybnych wykorzystanych do celów innych niż karma dla zwierząt;  
DIST dla produktów rybnych wykorzystanych w celu swobodnej dystrybucji;  
BAIT dla produktów rybnych wykorzystanych jako przynęta.       
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CZĘŚĆ D. ZESTAWIENIE CEN SPRZEDAŻY STOSOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW DLA 
OKREŚLONYCH PRODUKTÓW RYBNYCH W DANYM ROKU POŁOWOWYM  
 

Okres stosowania danej ceny 
 

Lp. Gatunek produktu rybnego 
Postać 

produktu 
rybnego 5) 

Data wycofania Ilość produktów 
wycofanych (w kg) 

Cena sprzedaży 
(w zł / tona) od dnia 

(dd-mm-rr) 
do dnia 

(dd-mm-rr) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
5)  Postać: całe, patroszone z głową, bez głowy, inne. 
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CZĘŚĆ E. ZESTAWIENIE ILOŚCI PRODUKTÓW RYBNYCH PRZYJĘTYCH DO PRYWATNEGO SKŁADOWANIA ORAZ  
WYSTAWIONYCH DO SPRZEDAŻY PO PRYWATNYM SKŁADOWANIU (według deklaracji przejęcia i danych z ewidencji 
utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych) 
 
Nazwa gatunku produktu rybnego 6) …………….....................................................................................……………………………………………………………….................................... 
 

Produkty rybne przyjęte do 
prywatnego składowania 

z podziałem na 
poszczególne partie 

 

Dane przejmującego produkty rybne do  
prywatnego składowania 

Lp. 

Data  
wycofania 
produktów 
rybnych 

Miejsce 
wycofania 
produktów 
rybnych Ilość  

(w kg) 
 

Postać  
 

Data 
rozpoczęcia 
prywatnego 
składowania 

produktu 
rybnego Imię i nazwisko  

lub nazwa 
Adres lub siedziba i 

adres 

Miejsce 
prywatnego 
składowania 

Data zakończenia 
prywatnego  
składowania 

Ilości  
wystawione 

do sprzedaży 
po  

prywatnym 
składowaniu 
z podziałem 

na  
poszczególne 

partie 
(w kg) 

Data 
wystawienia 

do 
sprzedaży 

po 
prywatnym 

składowaniu 

Numer 
deklaracji 
przejęcia 

Numer 
pozycji w 
ewidencji 

utrwalonych 
i 

przechowyw
anych 

produktów 
rybnych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
6) Wypełniać odrębnie dla każdego gatunku produktu rybnego.  
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CZĘŚĆ F. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA 
Oświadczam, że: 
1)   znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z przepisu  
      art. 297 § 1 Kodeksu karnego; 
2) jestem świadomy, że podanie fałszywych lub niepełnych informacji może skutkować sankcjami 

określonymi w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 150/2001 z dnia 25 stycznia 2001 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w 
odniesieniu do kar nakładanych na organizacje producentów w sektorze rybołówstwa, w związku 
z nieprawidłowościami w działaniu mechanizmów interwencyjnych, oraz zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 142/98 (Dz. Urz. WE L 024 z 26.01.2001, str. 10), łącznie z utratą 
uprawnień do uzyskania rekompensaty finansowej ze środków wspólnotowych w danym roku 
połowowym oraz w roku następnym;  

3)  dane podane we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym. 
Zobowiązuję się do: 
1) niezwłocznego informowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o: 

a) każdym fakcie, który będzie miał wpływ na nienależne przyznanie rekompensaty 
    finansowej, 
b) każdej zmianie danych podanych we wniosku, powstałej w okresie od dnia 
    złożenia wniosku do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania rekompensaty 
    finansowej; 

2) okazania osobom upoważnionym do prowadzenia czynności kontrolnych wszystkich dokumentów 
potwierdzających dane zawarte we wniosku oraz udzielenia pisemnych lub ustnych informacji 
związanych z przedmiotem kontroli.  

 

CZĘŚĆ G. ZAŁĄCZNIKI  
 
1. Zaświadczenie wydane przez bank potwierdzające posiadanie odrębnego  
   rachunku bankowego do obsługi mechanizmów interwencji na rynku rybnym       
 
2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego              
 
3. Oświadczenie organizacji producentów o nieuzyskaniu za wymienione  
    we wniosku gatunki produktów rybnych stosowanych przez nią cen sprzedaży       
 
 
                                                                      Liczba załączników           

Miejscowość, data  
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji producentów rybnych 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów 
wniosków i dokumentów jakie dołącza się do wniosków o przyznanie pomocy finansowej 
organizacjom producentów stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 47 ust. 4 
ustawy z dnia ... 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. Nr ..., poz. ... ). 

Stosownie do tego przepisu minister właściwy do spraw rybołówstwa ma określić, w 
drodze rozporządzenia, wzory wniosków o przyznanie:  

– pomocy finansowej z tytułu przygotowania programu operacyjnego, który 
został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa 

– rekompensaty finansowej za wycofanie produktów rybnych, o której mowa w 
art. 21 rozporządzenia nr 104/2000, 

– pomocy finansowej na utrwalanie i przechowywanie produktów rybnych, o 
której mowa w art. 23 rozporządzenia nr 104/2000, 

– zryczałtowanej rekompensaty za niezależne wycofanie produktów rybnych, o 
której mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000, 

– zryczałtowanej premii za niezależne wycofanie produktów rybnych, o której 
mowa w art. 24 ust. 4 rozporządzenia nr 104/2000, 

– pomocy finansowej na prywatne składowanie produktów rybnych, o której 
mowa w art. 25 rozporządzenia nr 104/2000. 

 
Ponadto, rozporządzenie ma określać rodzaje dokumentów, które dołącza się do 

wniosków, a które mają potwierdzać dane zawarte w tym wniosku.  
Celem wydania przedmiotowego rozporządzenia jest zapewnienie prawidłowości 

przyznawania pomocy finansowej organizacjom producentów, a także zapewnienie jej 
efektywnej obsługi. 

 
W porównaniu do obecnie istniejącego stanu prawnego, projekt rozporządzenia 

reguluje kwestie dotychczas uregulowane w:  
– Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w 

sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej oraz rodzajów 
dokumentów potwierdzających poniesione wydatki z tytułu przygotowania 
programu operacyjnego (Dz. U. Nr 13, poz. 101), wydanym na podstawie art. 
24 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i 
pomocy finansowej w gospodarce rybnej (Dz. U. Nr 34, poz. 291 z późn. zm.) 
oraz 

– Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2005 
r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie pomocy finansowej w 
gospodarce rybnej składanych przez organizacje producentów rybnych oraz 
dokumentów, które dołącza się do wniosku (Dz. U. Nr 205, poz. 1702), 
wydanym na podstawie art. 24 ust. 3 ww. ustawy.  

 
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  
 
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych 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. Nr 239, poz. 
2039 z późn. zm.), w związku z czym nie podlega notyfikacji, stosownie do trybu 
przewidzianego w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych.  

 
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie 
zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.  
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Projekt rozporządzenia zostanie objęty programem prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z dniem ogłoszenia).  
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia 
Podmioty, których dotyczy rozporządzenie to organizacje producentów wpisane do 

prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa rejestru uznanych 
organizacji producentów.   
 
2. Wpływ projektu rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego  
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor 

finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
 

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

pracy.  
 

4. Wpływ projektu rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 
konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.  

Wpływ na przedsiębiorczość odnosi się do zapewnienia możliwości uczestnictwa 
niektórych przedsiębiorców (określonych stosownie do przepisów UE) w mechanizmach 
interwencyjnych na rynku rybnym. 

 
 

5. Wpływ projektu rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację 

i rozwój regionów.  
 
6. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami producentów, 
organizacjami społeczno-zawodowymi rybaków, producentów akwakultury i przetwórców ryb.  
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PROJEKT  
 

ROZPORZĄDZENIE 
 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

 
z dnia      

 
w sprawie ewidencji utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych 

 
 

 
Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia ............... 2008 r. o organizacji rynku 

rybnego (Dz. U. Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje: 
 
 
§ 1. Ewidencja utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych, zwana dalej 

„ewidencją”, jest prowadzona w sposób: 
1) zabezpieczający dane przed utratą, zniszczeniem lub wprowadzeniem zmian przez 

osoby trzecie; 
2) umożliwiający uzyskanie miesięcznych i rocznych zestawień ilości utrwalanych, 

przechowywanych lub prywatnie składowanych produktów rybnych. 
 

§ 2. W ewidencji zamieszcza się następujące informacje: 
1) nazwę, siedzibę i adres organizacji producentów prowadzącej ewidencję, 
2) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji producentów, 
3) datę rozpoczęcia utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania 

produktów rybnych, 
4) nazwę, siedzibę i adres lub imię nazwisko i adres przyjmującego produkty rybne 

do utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania, 
5) miejsce utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania produktów 

rybnych, 
6) nazwę, siedzibę i adres lub imię nazwisko i adres członka organizacji będącego 

producentem danych produktów rybnych, 
7) nazwę, siedzibę i adres lub imię nazwisko i adres dostawcy produktów rybnych, 
8) daty i miejsca wystawiania produktów rybnych do sprzedaży, 
9) datę i miejsce wycofania produktów rybnych, 
10) metodę i stopień utrwalenia produktów rybnych, 
11) warunki przechowywania lub prywatnego składowania produktów rybnych, 
12) datę zakończenia utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania 

produktów rybnych, 
13) nazwę, siedzibę i adres lub imię nazwisko i adres odbiorcy produktów rybnych, 
14) informacje o przeprowadzonych kontrolach, 
15) dane dotyczące kosztów technicznych poniesionych przy utrwalaniu i 

przechowywaniu lub prywatnym składowaniu produktów rybnych, w tym koszty: 
a) energii, 
b) pracy związane ze składowaniem i zwalnianiem ze składu, 
c) materiałów zużytych do pakowania, 
d) utrwalania, 
e) transportu z miejsca wyładunku do miejsca przechowywania i utrwalania lub 

prywatnego składowania 
– z wyszczególnieniem ilości, rodzaju oraz standardów rynkowych danego gatunku produktu 
rybnego, a także rodzaju i wielkości opakowań. 

 



§ 3. Ewidencję prowadzi się w formie papierowej - w formie księgi i w formie 
elektronicznej. 

 
§ 4. 1. Wpisów w ewidencji dokonuje się chronologicznie. 
2. Wpisy w ewidencji prowadzonej w formie księgi są dokonywane czytelnie, pismem 

ręcznym lub maszynowym. 
3. Strony księgi numeruje się kolejno. 
4. W ewidencji prowadzonej w formie elektronicznej zapis elektroniczny jest 

dokonywany w systemie informatycznym, który umożliwia niezwłoczny odczyt oraz wydruk 
całości lub części zapisanych danych. 

 
§ 5. Zmiany wpisu lub poprawienia błędu w ewidencji dokonuje się: 

1) w ewidencji prowadzonej w formie księgi - przez: 
a) skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie właściwej, z zachowaniem 

czytelności dotychczasowego wpisu, 
b) umieszczenie daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej zmiany lub 

poprawki; 
2) w ewidencji prowadzonej w formie elektronicznej - przez: 

a) wpisanie właściwej treści z zachowaniem treści dotychczasowej, 
b) wskazanie daty dokonania zmiany lub poprawki oraz osoby, która dokonała 

zmiany lub poprawki. 
 
§ 6. W ramach ewidencji jest prowadzona dokumentacja obejmująca dokumenty 

potwierdzające informacje zawarte w ewidencji, w szczególności: 
1) dokumenty potwierdzające przyjęcie produktów rybnych do utrwalania i 

przechowywania lub prywatnego składowania, 
2) faktury i rachunki potwierdzające poniesione koszty techniczne, o których mowa w 

§ 2 pkt 15, 
3) dokumenty potwierdzające ilość produktów rybnych wystawionych do sprzedaży 

przed ich utrwaleniem, 
4) dokumenty potwierdzające zakończenie utrwalania i przechowywania lub 

prywatnego składowania produktów rybnych 
– uwzględniające ilość, rodzaj oraz standardy rynkowe danego gatunku produktu rybnego. 

 
§ 7. Ewidencję przechowuje się przez 5 lat od dnia zakończenia przechowywania lub 

prywatnego składowania produktów rybnych. 
 
§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 

2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji utrwalonych i przechowywanych 
produktów rybnych (Dz. U. Nr 183, poz. 1889). 

 
 
§ 9. 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 16 listopada 2007 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 
1599). 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ewidencji 
utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych stanowi realizację upoważnienia 
zawartego w art. 49 ust. 4 ustawy z dnia ... 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. Nr ..., 
poz. ... ).  

Stosownie do tego przepisu minister właściwy do spraw rybołówstwa ma określić, w 
drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji utrwalonych i przechowywanych 
produktów rybnych przez organizację producentów zamierzającą ubiegać się o przyznanie 
pomocy finansowej z tytułu działań interwencyjnych na rynku rybnym. Ponadto, określenia 
wymaga szczegółowy zakres informacji zawartych w tej ewidencji, a dotyczących ilości i 
rodzajów utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych, a także o poniesionych 
kosztów utrwalenia i przechowywania tych produktów. 

Wydanie niniejszego rozporządzenia ma na celu zapewnienie uzyskania informacji 
niezbędnych do weryfikacji danych podawanych przez organizacje producentów przy 
ubieganiu się o przyznanie pomocy finansowej z tytułu prowadzonych przez nie działań 
interwencyjnych na rynku rybnym.   

 
W obecnym stanie prawnym kwestie objęte projektem rozporządzenia reguluje 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia ewidencji utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych (Dz. U. 
Nr 183, poz. 1889), wydane na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o 
organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej (Dz. U. Nr 34, poz. 291 
z późn. zm.).  

Przedmiotowe rozporządzenie zostało czasowo utrzymane w mocy na podstawie art. 
73 ustawy z dnia…..2008 r. o organizacji rynku rybnego, nie dłużej jednak niż przez okres 2 
lat od dnia jej wejścia w życie.  

W stosunku do tego rozporządzenia projekt nie zawiera istotnych zmian. Zakres 
informacji wymaganych w ewidencji wynika bowiem z regulacji Unii Europejskiej, w związku 
z czym nie zmieniły się praktycznie wymagania dotyczące danych wymaganych przy 
przyznawaniu pomocy finansowej, a z tym głownie wiąże się prowadzenie przedmiotowej 
ewidencji. W związku z tym projektowane rozporządzenie nie powinno powodować 
dodatkowych obciążeń administracyjnych po stronie podmiotów objętych jego zakresem i 
obowiązanych do prowadzenia ewidencji.  

 
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  
 
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych 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. Nr 239, poz. 
2039 z późn. zm.), w związku z czym nie podlega notyfikacji, stosownie do trybu 
przewidzianego w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych.  

 
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie 
zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.  

 
Projekt rozporządzenia zostanie objęty programem prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z dniem ogłoszenia). 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia 

 3



Podmioty, których dotyczy rozporządzenie to:  
– organizacje producentów realizujące działania interwencyjne na rynku rybnym, 
– członkowie organizacji producentów,  
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 
2. Wpływ projektu rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego  
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na  sektor 

finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
 

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

pracy.  
 

4. Wpływ projektu rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 
konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.  

Wpływ na przedsiębiorczość odnosi się do zapewnienia możliwości uczestnictwa 
niektórych przedsiębiorców (określonych stosownie do przepisów UE) w mechanizmach 
interwencyjnych na rynku rybnym. 

 
5. Wpływ projektu rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację 
i rozwój regionów.  
 
6. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami producentów, 
organizacjami społeczno-zawodowymi rybaków, producentów akwakultury i przetwórców ryb.  
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PROJEKT  
 

ROZPORZĄDZENIE 
 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

 
z dnia      

 
w sprawie wzoru dokumentu wycofania  

 
 
 
 
Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia ... 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. 

U. Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje: 
 
 
 
§ 1. Rozporządzenie określa wzór dokumentu wycofania, który stanowi załącznik do 

rozporządzenia. 
 
§ 2. 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 16 listopada 2007 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 
1599). 

 



Załącznik do rozporządzenia  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 z dnia………..… (poz. …..)  
WZÓR 

 
DOKUMENT WYCOFANIA 

 
1. Data wystawienia .......................................................................................................  
 
2. Numer dokumentu .......................................................................................................................... 
 
3. Organizacja producentów wystawiająca dokument  

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
(nazwa, siedziba i adres) 

 
4. Członek organizacji producentów, który dokonał połowu 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko i adres albo nazwa, siedziba i adres)) 

 
5. Informacje o połowie:  

a) oznaka rybacką statku rybackiego .................................................................................. 
b) rejon połowu ................................................................................................................... 
c) numer strony dziennika połowowego .............................................................................. 

 
6. Informacje o wycofanym produkcie rybnym: 

a) nazwa gatunku ................................................................................................................ 
b) ilość ................................................................................................................................. 
c) kategoria wielkości .......................................................................................................... 
d) kategoria świeżości ......................................................................................................... 
e) forma prezentacji ............................................................................................................ 

 
7. Data i godzina wycofania produktu rybnego ................................................................................... 
 
8. Miejsce wystawienia do sprzedaży i wycofania produktu rybnego ............................................... 
 
9. Cena wycofania produktu rybnego ................................................................................................. 
 
10. Sposób rozdysponowania i miejsca przeznaczenia produktu rybnego ........................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 
 
podpis członka organizacji producentów / osoby 

upoważnionej do jego reprezentowania *  
 podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania organizacji 
producentów 

.................................................................... 
 

 ................................................................. 

 
 

POTWIERDZENIE WYCOFANIA PRODUKTÓW RYBNYCH: 
Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego w ....................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 

(imię nazwisko inspektora, pieczęć imienna, podpis) 
 
*niepotrzebne skreślić 
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UZASADNIENIE 
 
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru 

dokumentu wycofania stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 51 ust. 5 ustawy z 
dnia ... 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. Nr ..., poz. ... ).  

Stosownie do tego przepisu minister właściwy do spraw rybołówstwa ma określić, w 
drodze rozporządzenia, wzór dokumentu wycofania, mając na względzie skuteczność i 
efektywność kontroli prawidłowości wycofywania produktów rybnych 

Dokument wycofania wystawiany jest przez organizację producentów prowadzącą 
działania interwencyjne na rynku rybnym i musi zawierać: datę wystawienia, kolejny numer, 
nazwę, siedzibę i adres organizacji producentów wystawiającej dokument, imię, nazwisko i 
adres albo nazwę, siedzibę i adres członka organizacji producentów, który dokonał połowu, 
oznakę rybacką statku rybackiego i rejon połowu, z odniesieniem do numeru strony 
dziennika połowowego, informacje o wycofanym produkcie rybnym: nazwę gatunku, ilość, 
kategorię wielkości, kategorię świeżości, formę prezentacji, datę i godzinę wycofania 
produktu rybnego, miejsce wystawienia do sprzedaży i wycofania produktu rybnego, cenę 
wycofania produktu rybnego, wskazanie sposobu rozdysponowania i miejsca przeznaczenia 
produktu rybnego, a także podpis członka organizacji producentów, który dokonał połowu 
oraz osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji producentów. Ponadto, na 
dokumencie musi znaleźć się potwierdzenie wycofania produktów rybnych dokonane przez 
okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, zawierające wskazanie jego siedziby, 
podpis i odcisk imiennej pieczęci.  

 
W porównaniu do obecnie istniejącego stanu prawnego, projekt rozporządzenia 

reguluje kwestie dotychczas nieregulowane w polskim prawie.   
 
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  
 
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych 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. Nr 239, poz. 
2039 z późn. zm.), w związku z czym nie podlega notyfikacji, stosownie do trybu 
przewidzianego w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych.  

 
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie 
zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.  

 
Projekt rozporządzenia zostanie objęty programem prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z dniem ogłoszenia).  
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia 
Podmioty, których dotyczy rozporządzenie to:  

– organizacje producentów realizujące działania interwencyjne na rynku rybnym 
– członkowie organizacji producentów,  
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
– okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego. 
 
2. Wpływ projektu rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego  
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Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na  sektor 
finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

 
3. Wpływ projektu rozporządzenia na rynek pracy 

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

 
4. Wpływ projektu rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.  
Wpływ na przedsiębiorczość odnosi się do zapewnienia możliwości uczestnictwa 

niektórych przedsiębiorców (określonych stosownie do przepisów UE) w mechanizmach 
interwencyjnych na rynku rybnym. 

 
5. Wpływ projektu rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację 
i rozwój regionów.  
 
6. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami producentów, 
organizacjami społeczno-zawodowymi rybaków, producentów akwakultury i przetwórców ryb.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/20si 
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PROJEKT  
 

ROZPORZĄDZENIE 
 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

 
z dnia     

 
w sprawie ustalenia wartości standardowej na rok 2009 

 
 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia ............... 2008 r. o organizacji rynku 

rybnego (Dz. U. Nr ...., poz. …) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Wartość standardowa stosowana w 2009 r. do obliczania pomocy 

finansowej za niezależne wycofanie produktów rybnych wynosi: 

1) 0,50 zł/kg – w przypadku wycofanych produktów rybnych wykorzystanych 

po przetworzeniu na mączkę (karma dla zwierząt) (FMEAL); 

2) 0,50 zł/kg – w przypadku wycofanych produktów rybnych wykorzystanych 

w  stanie świeżym lub zakonserwowanym (karma dla zwierząt) (OTHER);  

3) 0,50 zł/kg – w przypadku wycofanych produktów rybnych wykorzystanych 

do celów innych niż karma dla zwierząt (NOALIM); 

4) 0,50 zł/kg – w przypadku wycofanych produktów rybnych wykorzystanych 

w celu swobodnej (bezpłatnej) dystrybucji (DIST); 

5) 0,50 zł/kg – w przypadku wycofanych produktów rybnych wykorzystanych 

jako przynęta (BAIT). 

 

§ 2. 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 16 listopada 2007 r. 
w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1599). 

 



UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ustalenia 
wartości standardowej na rok 2009 stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 
53 ustawy z dnia ... 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. Nr ..., poz. ... ). 

Stosownie do tego przepisu minister właściwy do spraw rybołówstwa określa 
corocznie, w drodze rozporządzenia, wartość standardową stosowaną w danym roku 
połowowym do obliczania zryczałtowanej rekompensaty za niezależne wycofanie 
produktów rybnych, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 
104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków 
produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z 
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 4, t. 4, str. 198).  Wydanie 
przedmiotowego rozporządzenia ma na celu zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania systemu działań interwencyjnych na rynku rybnym oraz pomocy 
finansowej dla organizacji producentów.  

Projekt reguluje kwestie dotychczas nieuregulowane w prawie polskim w 
formie rozporządzenia. Przedmiotowa wartość standardowa ustalana była przez 
ministra właściwego do spraw rybołówstwa w oparciu o obowiązujące regulacje Unii 
Europejskiej.  

Należy wyjaśnić, że stosownie do art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
939/2001 z dnia 14 maja 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie przyznawania zryczałtowanej 
pomocy w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 132 z 
15.05.2001, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 4, t. 5, str. 62) 
Państwa Członkowskie ustalają standardową wartość, która będzie stosowana do 
obliczania zryczałtowanej rekompensaty oraz związanych z nią zaliczek, w podziale 
według przeznaczenia wycofywanych produktów, zgodnie z art. 1 lit. b, c oraz d 
rozporządzenia (EWG) nr 1501/83 (zastąpione przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 
2493/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zbytu niektórych produktów 
rybołówstwa wycofanych z rynku Dz. Urz. UE L 337 z 20.12.2001, str. 20; Polskie 
wydanie specjalne rozdz. 4, t. 5, str. 266). Wartość standardową ustala się na 
początku roku połowowego i jest ona taka sama dla wszystkich organizacji 
producentów uznanych przez dane Państwo Członkowskie. Wartość tę ustala się na 
podstawie średnich wpływów ze sprzedaży na rynkach zbytu danego Państwa 
Członkowskiego, z sześciu miesięcy poprzedzających ustalenie tej wartości. Wartość 
ta zostanie zmieniona, jeżeli zostaną odnotowane znaczne i długotrwałe zmiany we 
wpływach na rynku danego Państwa Członkowskiego. W Polsce obliczanie średniej 
ceny dla danego gatunku w danym porcie jest możliwe na podstawie danych 
zawartych w dziennikach połowowych oraz dokumentach pierwszej sprzedaży, które 
są wprowadzane do systemu informacji rybołówstwa morskiego.   

Wartość standardowa jest niezbędna do ustalenia wysokości zryczałtowanej 
rekompensaty za niezależne wycofanie produktów rybnych, która stanowi iloczyn 
75% autonomicznej ceny wycofania produktu pomniejszonej o wartość standardową i 
ilości produktów wycofanych. Przy czym ilość produktów wycofanych nie może być 
większa niż 5% produktów rybnych wystawionych do sprzedaży w danym roku 
połowowym.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych 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. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z czym nie podlega 
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notyfikacji, stosownie do trybu przewidzianego w przepisach dotyczących sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.  

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 
procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia 
zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Projekt rozporządzenia zostanie objęty programem prac legislacyjnych 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z dniem ogłoszenia). 

 
OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 
1. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia 

Podmioty, których dotyczy rozporządzenie to uznane organizacje 
producentów, które prowadzą działania interwencyjne na rynku rybnym oraz Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako właściwa w sprawach obliczania i 
wypłacania pomocy z tytułu działań interwencyjnych na rynku rybnym.  

 
2. Wpływ projektu rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym 

budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego  
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na  

sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 
terytorialnego. Nie nastąpi zmiana poziomu zobowiązań z tytułu pomocy finansowej 
dla organizacji producentów, która pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji. Dotychczas w Polsce nie było przypadków wystąpienia z wnioskiem o 
udzielenie takiej pomocy.  

 
3. Wpływ projektu rozporządzenia na rynek pracy 

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

 
4. Wpływ projektu rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.  
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

przedsiębiorczość, gdyż nie wprowadza nowych obowiązków na przedsiębiorców. 
 

5. Wpływ projektu rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

sytuację i rozwój regionów.  
 
6. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami producentów, 
organizacjami społeczno-zawodowymi rybaków, producentów akwakultury 
i  przetwórców ryb.  
 
 
 
 
 
10/18si 
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PROJEKT  
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

z dnia      
 

w sprawie przekazywania danych przez organizacje producentów oraz oznaczania 
wycofanych produktów rybnych 

 
 
Na podstawie art. 54 ustawy z dnia ............... 2008 r. o organizacji rynku rybnego 

(Dz. U. Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Rozporządzenie określa:  

1) formę, sposób i tryb przekazywania danych przez organizacje producentów;  
2) sposób, w jaki oznacza się wycofane produkty rybne uznane za nienadające się do 

spożycia przez ludzi.  
 
§ 2. Organizacja producentów planująca w danym roku połowowym dokonanie 

wycofania produktów rybnych przekazuje dyrektorowi Oddziału Regionalnego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, właściwemu ze względu 
na siedzibę tej organizacji:  
1) przed rozpoczęciem roku połowowego, którego informacje dotyczą – deklarację o 

zamiarze ubiegania się o pomoc finansową w ramach określonych mechanizmów 
wspólnej organizacji rynku rybnego, zawierającą oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
poddanie się kontrolom realizowanym w ramach programu oraz obejmującą: 

a) wykaz produktów rybnych, w odniesieniu do których organizacja producentów 
zamierza ustalić cenę wycofania lub sprzedaży, 

b) proponowany poziom cen wycofania lub cen sprzedaży dla poszczególnych 
produktów rybnych, 

c) wykaz produktów rybnych w podziale według kategorii i określoną autonomiczną 
cenę wycofania, 

d) okres, w którym będą miały zastosowanie ceny wycofania, autonomiczne ceny 
wycofania, ceny sprzedaży; 

2) przynajmniej raz na kwartał: 
a) kopie faktur sprzedaży produktów rybnych wycofanych w celach dozwolonych 

przepisami, zawierające następujące informacje: imię, nazwisko i adres albo 
nazwę siedzibę i adres sprzedającego i kupującego, sposób wykorzystania 
zakupionych produktów, cenę sprzedaży oraz ilość sprzedanych produktów, 
opisane i potwierdzone przez osobę odpowiedzialną za sprawy księgowe w 
organizacji, 

b) powiadomienie o ilości określonych produktów rybnych wycofanych z rynku, które 
nie znalazły nabywcy od momentu zaoferowania ich na sprzedaż po wycofaniu, 
uznanych za nie nadające się do wykorzystania przez organizacje producentów i 
znajdujące się pod kontrolą państwa; 

3) każdego miesiąca danego roku połowowego informacje o: 
a) dacie, gatunkach, kategorii i ilościach produktów rybnych wycofanych i 

zastosowanych poziomach cen wycofania, 
b) dacie przyjęcia, gatunku, kategorii i ilości produktów rybnych prywatnie 

składowanych i zastosowanych poziomach cen sprzedaży, 
c) dacie, gatunku, kategorii i ilości produktów rybnych utrwalonych określoną 

metodą i włączonych do przechowywania oraz o zastosowanych poziomach cen 
wycofania lub cen sprzedaży, 

d) dacie, gatunkach, kategorii i ilościach produktów rybnych niezależnie wycofanych 
oraz niezależnie wycofanych i utrwalonych określoną metodą i zastosowanych 
poziomach autonomicznych cen wycofania; 

4) w trakcie danego roku połowowego każdorazowo w przypadku: 
a) korzystania z marginesu tolerancji w odniesieniu do wspólnotowej ceny 



wycofania, wspólnotowej ceny sprzedaży lub autonomicznej ceny wycofania - 
informacje o przyjętym poziomie ceny wycofania, sprzedaży lub autonomicznej 
ceny wycofania dla każdej z kategorii swoich produktów rybnych we wszystkich 
częściach obszaru swojej działalności, na co najmniej dwa dni robocze przed 
dniem jego zastosowania, 

b) zamiaru zmiany okresu stosowania marginesu tolerancji lub poziomu ceny 
wycofania, ceny sprzedaży lub autonomicznej ceny wycofania albo skorzystania z 
możliwości przyjęcia poziomu cen ustalonego przez inną organizację 
producentów na tym samym obszarze - informacje o tym, na co najmniej dwa dni 
robocze przed datą rozpoczęcia stosowania tej zmiany. 

 
§ 3. Informacje, o których mowa w § 2, organizacja producentów przekazuje w 

zakresie i na zasadach określonych w przepisach: 
1) rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej 

organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 
21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, 
str. 198); 

2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2509/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie 
przyznawania rekompensat finansowych za wycofywanie niektórych produktów 
rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 289 z 16.11.2000, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne rozdz. 4, t. 4, str. 339); 

3) rozporządzania Komisji (WE) nr 2813/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. ustanawiającego 
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do 
przyznawania pomocy do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa 
(Dz. Urz. L 326 z 22.12.2000, str. 30); 

4) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2814/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu 
do przyznawania prolongowanej pomocy dla niektórych produktów rybołówstwa (Dz. Urz. 
L 326 z 22.12.2000, str. 34);  

5) rozporządzenia Komisji (WE) nr 939/2001 z dnia 14 maja 2001 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w 
zakresie przyznawania zryczałtowanej pomocy w odniesieniu do niektórych produktów 
rybołówstwa (Dz. Urz. L 132 z 15.05.2001, str. 10); 

6) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2493/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zbytu 
niektórych produktów rybołówstwa wycofanych z rynku (Dz. Urz. L 337 z 20.12.2001, str. 
20).  

 
§ 4. Informacje, o których mowa w § 2, organizacja producentów składa na 

formularzach opracowanych i udostępnianych przez Agencję, w formie papierowej lub 
elektronicznej.  

 
§ 5. Wycofane produkty rybne są oznaczane w sposób trwały, uniemożliwiający 

usunięcie oznaczenia oraz uniemożliwiający spożycie tych produktów.  
 
§ 6. 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 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 
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UZASADNIENIE 
 
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania 

danych przez organizacje producentów oraz oznaczania wycofanych produktów rybnych 
stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 54 ustawy z dnia ... 2008 r. o organizacji 
rynku rybnego (Dz. U. Nr ..., poz. ...).  

Stosownie do tego przepisu, w przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące 
działań interwencyjnych na rynku rybnym określają obowiązki w zakresie przekazywania 
danych przez organizację producentów lub pozostawiają państwu członkowskiemu Unii 
Europejskiej możliwość określenia szczegółowych warunków lub trybu realizacji czynności 
związanych z tymi działaniami minister właściwy do spraw rybołówstwa ma określić, w 
drodze rozporządzenia:  
– formę, sposób i tryb przekazywania danych przez organizację producentów, w tym 

terminy przekazywania tych danych,  
– sposób, w jaki oznacza się wycofane produkty rybne uznane za nienadające się do 

spożycia przez ludzi w celu skutecznego uniemożliwienia wprowadzenia ich do obrotu.  
Wydanie przedmiotowego rozporządzenia ma na celu zapewnienie sprawnej obsługi 

administracyjnej działań interwencyjnych na rynku rybnym, ochronę praw podmiotów 
uczestniczących w tych działaniach oraz możliwość zapewnienia im prawidłowego w nich 
udziału.  

 
W porównaniu do obecnie istniejącego stanu prawnego, projekt rozporządzenia 

reguluje kwestie dotychczas nieregulowane w polskim prawie.  Niezbędne informacje były 
przekazywane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprost na podstawie 
przepisów unijnych, jako do organu właściwego do wypłacania pomocy z tytułu działań 
interwencyjnych na rynku rybnym.  

 
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  
 
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych 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. Nr 239, poz. 
2039 z późn. zm.), w związku z czym nie podlega notyfikacji, stosownie do trybu 
przewidzianego w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych.  

 
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie 
zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.  

 
Projekt rozporządzenia zostanie objęty programem prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z dniem ogłoszenia).  
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia 
Podmioty, których dotyczy rozporządzenie to:  

– organizacje producentów realizujące działania interwencyjne na rynku rybnym,  
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 
2. Wpływ projektu rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego  
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na  sektor 

finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
 

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

 
4. Wpływ projektu rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.  
Wpływ na przedsiębiorczość odnosi się do zapewnienia możliwości uczestnictwa 

niektórych przedsiębiorców (określonych stosownie do przepisów UE) w mechanizmach 
interwencyjnych na rynku rybnym. 

 
5. Wpływ projektu rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację 
i rozwój regionów.  
 
6. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami producentów, 
organizacjami społeczno-zawodowymi rybaków, producentów akwakultury i przetwórców ryb.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/17si 
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PROJEKT  
 

ROZPORZĄDZENIE 
 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

 
z dnia     ............... 2008 r. 

 
w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki, którym można powierzyć 

przeprowadzanie kontroli związanych z przyznawaniem pomocy finansowej 
organizacjom producentów, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności 

kontrolnych oraz sposobu sporządzania i wzoru protokołu z kontroli 
 
 

 
Na podstawie art. 56 ust. 7 ustawy z dnia ... 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. 

U. Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Rozporządzenie określa:  

1) warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny spełniać jednostki, którym 
można powierzyć prowadzenie kontroli, o których mowa w art. art. 56 ust. 1 ustawy z 
dnia ... 2008 r. o organizacji rynku rybnego; 

2) wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych;  
3) sposób sporządzenia i wzór protokołu z kontroli. 

 
§ 2. Przeprowadzanie kontroli administracyjnych może być powierzone jednostce 

organizacyjnej, która: 
1) nie jest organizacyjnie powiązana z podmiotami, których dotyczy kontrola; 
2) zatrudnia pracowników: 

a) w liczbie zapewniającej samodzielne wykonanie powierzanych im czynności 
kontrolnych, 

b) posiadających wykształcenie wyższe na kierunku prawo, ekonomia, rolnictwo lub 
rybactwo,  

c) posiadających co najmniej roczne doświadczenie w zakresie wykonywania 
kontroli; 

3) dysponuje pomieszczeniami i sprzętem informatycznym oraz oprogramowaniem 
zapewniającym możliwość przetwarzania danych w zakresie powierzonej kontroli. 

 
§ 3. Wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych stanowi załącznik nr 

1 do rozporządzenia.  
 
§ 4. 1. Kierownik zespołu kontrolnego przedstawia wyniki przeprowadzonej kontroli w 

protokole kontroli, sporządzonym przez zespół. 
2. Protokół kontroli zawiera: 

1) datę i miejsce przeprowadzonej kontroli; 
2) nazwę organu kontrolującego; 
3) nazwę i adres organizacji kontrolowanej; 
4) imię i nazwisko kierownika organizacji kontrolowanej; 
5) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli; 
6) imiona, nazwiska, stanowiska służbowe i podpisy kierownika zespołu kontrolnego oraz 

członków zespołu kontrolnego; 
7) cel i zakres przeprowadzonej kontroli; 
8) wskazanie dokumentów, na podstawie których dokonano ustaleń; 
9) opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli działalności organizacji 

kontrolowanej; 
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10) adnotację o zgłoszeniu zastrzeżeń przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
organizacji kontrolowanej do ustaleń stanu faktycznego; 

11) wskazanie ewentualnych zmian dokonanych w protokole w wyniku uwzględnienia 
zgłoszonych zastrzeżeń; 

12) adnotację o odmowie i przyczynach odmowy podpisania protokołu przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania organizacji kontrolowanej. 

3. Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. 
 
§ 5. 1. Podpisany przez kierownika i członków zespołu kontrolnego protokół kontroli 

przekazuje się bezzwłocznie osobie upoważnionej do reprezentowania organizacji 
kontrolowanej w celu zapoznania się z jego treścią. 

2. Osobie uprawnionej do reprezentowania organizacji kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia protokołu, umotywowanych 
zastrzeżeń do ustaleń zawartych w tym protokole. 

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, zespół 
kontrolny dokonuje, w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia, analizy tych zastrzeżeń i w miarę 
potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia zasadności 
wniesionych zastrzeżeń w protokole dokonuje się odpowiednich zmian, podając 
uzasadnienie ich wprowadzenia. 

4. Protokół kontroli z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w ust. 3, wymaga 
ponownego zatwierdzenia przez kierownika zespołu kontrolnego. 

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kierownik zespołu 
kontrolnego przekazuje bezzwłocznie na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu 
zastrzeżenia. 
 

§ 6. 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 16 
listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 

 
 
 



 
 

3

Załączniki do rozporządzenia  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 z dnia………..… (poz. …..)  
Załącznik nr 1  

Opis techniczny: 
1) upoważnienie ma formę kartki papieru - format A4;  
2) wymiary - 117 x 88 mm; 
3) gramatura papieru - 220 g/m2. 

WZÓR 
 

IMIENNE UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH 
 

                       Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

Oddział Regionalny  
w .............……….………. 

 
UPOWAŻNIENIE nr  ....... 

DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH 
 
Na podstawie art. .... ustawy z dnia ............... 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. Nr 
..., poz. ... ) upoważniam Panią/Pana 
.................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 
 
legitymującą/ego się dowodem osobistym seria .........................., numer .............................., 
wydanym przez .........................................................................., zatrudnioną/ego w 
...................................................................................................................................................,  
do wykonywania czynności kontrolnych wobec ......................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

(nazwa i siedziba podmiotu podlegającego kontroli) 
 
Miejsce wykonywania czynności kontrolnych: ........................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
Zakres czynności kontrolnych:  
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
Upoważnienie jest ważne od dnia wystawienia do dnia ............................................................ 
 

 
................................................... 

(Pieczątka imienna i podpis 
Dyrektora Oddziału Regionalnego 

ARiMR) 
 

Wystawiono w ….............................., dnia ........................................ 
                                  (miejscowość)                         (data) 
 
Opis techniczny: 
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1) upoważnienie ma formę kartki papieru - format A4;  
2) wymiary - 117 x 88 mm; 
3) gramatura papieru - 220 g/m2. 
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Załącznik nr 2  
 

WZÓR 
 
Pieczątka organu 
Kontrolującego   

........................... ,  dnia .................... 
PROTOKÓŁ  

kontroli  przeprowadzonej na podstawie  
art. ... ustawy z dnia ... 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. Nr .... poz. ...) 

 
 
Data przeprowadzonej kontroli: ..................................................................................... 
 
Miejsce przeprowadzonej kontroli: ................................................................................ 
 
Podmiot kontrolowany (nazwa, siedziba, adres): .......................................................... 
........................................................................................................................................ 
 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu kontrolowanego (imię 
nazwisko, stanowisko służbowe)  
1. ................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................... 
 
Cel i zakres przeprowadzonej kontroli ........................................................................... 
........................................................................................................................................ 
 
Zespół kontrolujący:  
  imię i nazwisko stanowisko 

służbowe 
podpis 

1. kierownika zespołu ......................... ......................... ......................... 
2. członek zespołu ......................... ......................... ......................... 
3. członek zespołu ......................... ......................... ......................... 
4. członek zespołu ......................... ......................... ......................... 
 
 
Dokumenty, na podstawie których dokonano ustaleń kontroli:  
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli działalności podmiotu 
kontrolowanego: 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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Adnotacja o zgłoszeniu zastrzeżeń przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu 
kontrolowanego do ustaleń zawartych protokole: 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Wskazanie zmian dokonanych w protokole w wyniku uwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń: 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Adnotacja o odmowie i przyczynach odmowy podpisania protokołu przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania podmiotu kontrolowanego: 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
Uwagi:  
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu 
podpisano bez uwag/z uwagamix/. 
 
Podpisy:  
 
Podmiot kontrolowany: 
 

Zespół kontrolny:  

imię i nazwisko  podpis imię i nazwisko  podpis  
1. ........................  .......................... 1. ........................ .............................. 
2. ........................  .......................... 2. ........................ .............................. 
3. ........................  .......................... 3. ........................ .............................. 
 
 
x/ Niepotrzebne skreślić. 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kontroli 
związanych z przyznaniem i wypłacenie pomocy finansowej organizacjom producentów 
stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 56 ust. 7 ustawy z dnia ... 2008 r. o 
organizacji rynku rybnego (Dz. U. Nr ..., poz. ... ).  

Stosownie do tego przepisu, minister właściwy do spraw rybołówstwa ma określić, w 
drodze rozporządzenia:  
– warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny spełniać jednostki 

organizacyjne, którym może zostać powierzone przeprowadzenie kontroli, organizacji 
producentów w zakresie spełnienia warunków do przyznania i wypłacenia pomocy 
finansowej z tytułu zrealizowania działań interwencyjnych na rynku rybnym oraz 
uczestnictwa innych podmiotów w realizacji prowadzonych przez organizację 
producentów działań interwencyjnych na rynku rybnym,  

– wzór wydawanego przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa imiennego upoważnienia do kontroli związanej z 
przyznawaniem pomocy finansowej z tytułu zrealizowania działań interwencyjnych na 
rynku rybnym, a także   

– sposób sporządzenia i wzór protokołu z kontroli.  
Wydanie przedmiotowego rozporządzenia ma na celu zapewnienie skuteczności i 

prawidłowości kontroli w zakresie przyznawania pomocy finansowej, 
 
W porównaniu do obecnie istniejącego stanu prawnego, projekt rozporządzenia 

reguluje kwestie dotychczas nieregulowane w polskim prawie.   
 
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  
 
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych 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. Nr 239, poz. 
2039 z późn. zm.), w związku z czym nie podlega notyfikacji, stosownie do trybu 
przewidzianego w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych.  

 
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie 
zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.  

 
Projekt rozporządzenia zostanie objęty programem prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z dniem ogłoszeniaz chwilą opublikowania ustawy).  
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia 
Podmioty, których dotyczy rozporządzenie to:  

– organizacje producentów realizujące działania interwencyjne na rynku rybnym ,  
– inne podmioty biorące udział realizacji prowadzonych przez organizację producentów 

działań interwencyjnych na rynku rybnym, 
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 
2. Wpływ projektu rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego  
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na  sektor 

finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
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3. Wpływ projektu rozporządzenia na rynek pracy 

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

 
4. Wpływ projektu rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.  
Wpływ na przedsiębiorczość odnosi się do zapewnienia możliwości uczestnictwa 

niektórych przedsiębiorców (określonych stosownie do przepisów UE) w mechanizmach 
interwencyjnych na rynku rybnym. 

 
5. Wpływ projektu rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację 
i rozwój regionów.  
 
6. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami producentów, 
organizacjami społeczno-zawodowymi rybaków, producentów akwakultury i przetwórców ryb.  

 
 
 
Opracowano w Departamencie Rybołówstwa  
 
 
                                                                       Akceptował 
 
 
 
Za zgodność pod względem  
prawnym i redakcyjnym  
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10/21si 



PROJEKT  
ROZPORZĄDZENIE 

 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

 
z dnia      

 
w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o organizacji rynku 

rybnego 
 
 
Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia ............... 2008 r. o organizacji rynku 

rybnego (Dz. U. Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje: 
 
 
§ 1. Rozporządzenie określa wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których 

mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia ... 2008 r. o organizacji rynku rybnego, zwanej dalej 
„ustawą”.  

 
§ 2. Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów ustawy wynosi za: 

1) skupowanie produktów rybnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy, nie będąc 
wpisanym do rejestru skupujących w przypadku: 
a) nakładania kary po raz pierwszy, przy skupie: 

– do 50 kg włącznie w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 
jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok 
poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zwanego 
dalej „stawką”,  

– od 51 do 100 kg włącznie w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 
pięciokrotność stawki, 

– powyżej 100 kg w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 
dziesięciokrotność stawki, 

b) nakładania kary po raz kolejny, przy skupie: 
– do 50 kg włącznie w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 

pięciokrotność stawki,  
– od 51 do 100 kg włącznie w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 

dziesięciokrotność stawki,  
– powyżej 100 kg w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 

dwudziestokrotność stawki;  
2) posługiwanie się zaświadczeniem o wpisie do rejestru skupujących zawierającym dane 

niezgodne ze stanem faktycznym w przypadku: 
a) nakładania kary po raz pierwszy - jednokrotność stawki, 
b) nakładania kary po raz kolejny - dziesięciokrotność stawki; 

3) niedokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, w przypadku: 
a) nakładania kary po raz pierwszy - jednokrotność stawki, 
b) nakładania kary po raz kolejny - dziesięciokrotność stawki; 

4) sprzedaż produktów rybnych podmiotom niewpisanym do rejestru skupujących, w ilości 
przekraczającej dopuszczoną do sprzedaży bezpośredniej w przypadku:    
a) nakładania kary po raz pierwszy - jednokrotność stawki, 
b) nakładania kary po raz kolejny - dziesięciokrotność stawki; 

5) nie wystawienie karty sprzedaży lub deklaracji przejęcia w przypadku:  
a) nakładania kary po raz pierwszy, przy sprzedaży lub przejęciu: 

– do 50 kg włącznie w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 
jednokrotność stawki,  



– od 51 do 100 kg włącznie w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 
pięciokrotność stawki,  

– powyżej 100 kg w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 
dziesięciokrotność stawki,  

b) nakładania kary po raz kolejny, przy sprzedaży lub przejęciu: 
– do 50 kg włącznie w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 

pięciokrotność stawki,  
– od 51 do 100 kg włącznie w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 

dziesięciokrotność stawki,  
– powyżej 100 kg w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 

dwudziestokrotność stawki;  
6) wystawienie karty sprzedaży lub deklaracji przejęcia z naruszeniem przepisów 

dotyczących ich zakresu, określonych w art. 9 rozporządzenia nr 2847/93 i w ustawie, w 
przypadku: 
a) nakładania kary po raz pierwszy, przy skupie: 

–  do 50 kg włącznie w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 
jednokrotność stawki,  

– od 51 do 100 kg włącznie w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 
pięciokrotność stawki,  

– powyżej 100 kg w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 
dziesięciokrotność stawki,  

b) nakładania kary po raz kolejny, przy skupie: 
– do 50 kg włącznie w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 

pięciokrotność stawki,  
– od 51 do 100 kg włącznie w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 

dziesięciokrotność stawki,  
– powyżej 100 kg w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 

dwudziestokrotność stawki;  
7) wystawienie karty sprzedaży lub deklaracji przejęcia z naruszeniem przepisów 

dotyczących terminu ich przekazywania właściwym organom, określonych w art. 9 
rozporządzenia nr 2847/93 i w ustawie, w przypadku: 
a) nakładania kary po raz pierwszy, za przekroczenie terminu przekazania: 

– do 48 godzin włącznie - jednokrotność stawki, 
– powyżej 48 godzin - pięciokrotność stawki, 

b) nakładania kary po raz kolejny za przekroczenie terminu przekazania: 
– do 48 godzin włącznie - dziesięciokrotność stawki, 
– powyżej 48 godzin - dziesięciokrotność stawki; 

8) dokonanie sprzedaży dorszy pochodzących z połowów w Morzu Bałtyckim w sposób 
niezgodny z art. 23 ustawy w przypadku: 
a) nakładania kary po raz pierwszy za sprzedaż: 

–  do 800 kg włącznie w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 
pięciokrotność stawki, 

– powyżej 800 kg włącznie w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 
siedmiokrotność stawki, 

b) nakładania kary po raz kolejny za sprzedaż: 
– do 800 kg włącznie w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 

piętnastokrotność stawki, 
– powyżej 800 kg w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 

dwudziestokrotność stawki; 
9) podpisanie dokumentu wycofania, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy, niebędąc 

osobą, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 11 lub 12 ustawy, w przypadku:  
a) nakładania kary po raz pierwszy - jednokrotność stawki, 
b) nakładania kary po raz kolejny - dziesięciokrotność stawki; 

10) podpisanie dokumentu wycofania, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy, zawierającego 
dane niezgodne ze stanem faktycznym w przypadku: 
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a) nakładania kary po raz pierwszy - pięciokrotność stawki, 
b) nakładania kary po raz kolejny - dwudziestokrotność stawki; 

11)  wprowadzanie do obrotu produktów rybnych niezaopatrzonych w dokument 
potwierdzający ich pochodzenie wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 62 ust. 5 ustawy, 
w przypadku:  
a) nakładania kary po raz pierwszy, przy skupie: 

– do 50 kg włącznie w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 
jednokrotność stawki,  

– od 51 do 100 kg włącznie w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 
pięciokrotność stawki,  

– powyżej 100 kg w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 
dziesięciokrotność stawki,  

b) nakładania kary po raz kolejny, przy skupie: 
–  do 50 kg włącznie w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 

pięciokrotność stawki,  
– od 51 do 100 kg włącznie w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 

dziesięciokrotność stawki,  
– powyżej 100 kg w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) - 

dwudziestokrotność stawki;  
12) brak dokumentacji połowów dla Dissostichus spp. w rozumieniu art. 3 lit. b 

rozporządzenia nr 1035/2001 w przypadku: 
a) nakładania kary po raz pierwszy - dwukrotność stawki, 
b) nakładania kary po raz kolejny - dziesięciokrotność stawki; 

13)  nienależyte wypełnienie dokumentacji połowów dla Dissostichus spp., w rozumieniu art. 
3 lit. b rozporządzenia nr 1035/2001, w przypadku: 
a) nakładania kary po raz pierwszy - jednokrotność stawki, 
b) nakładania kary po raz kolejny - pięciokrotność stawki.  

 
§ 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 16 
listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar 
pieniężnych za naruszenia przepisów o rynku rybnym stanowi realizację upoważnienia 
zawartego w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia ... 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. Nr ..., 
poz. ... ).  

Stosownie do tego przepisu, minister właściwy do spraw rybołówstwa ma określić, w 
drodze rozporządzenia wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w art. 63 
ust. 1 ww. ustawy, mając na względzie rodzaj naruszenia i stopień tego naruszenia ze 
względu na prawidłowe funkcjonowanie rynku rybnego oraz oddziaływanie na stan żywych 
zasobów wód oraz wysokość możliwej do osiągnięcia korzyści finansowej wynikającej z 
naruszenia.  

Przepis art. 63 ust. 1 ww. ustawy przewiduje, że karze pieniężnej do wysokości 
nieprzekraczającej dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" podlega 
ten, kto:  
– skupuje produkty rybne, o których mowa w art. 13 ust. 1 lub 2 ww. ustawy, nie będąc 

wpisanym do rejestru skupujących, 
– posługuje się zaświadczeniem o wpisie do rejestru skupujących zawierającym dane 

niezgodne ze stanem faktycznym, 
– będąc do tego zobowiązanym jako przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących, 

nie dokonuje zgłoszenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ww. ustawy,  
– sprzedaje produkty rybne podmiotom niewpisanym do rejestru skupujących, w ilości 

przekraczającej dopuszczoną do sprzedaży bezpośredniej,    
– wbrew obowiązkowi określonemu w art. 18 ust. 1 i 5 ww. ustawy nie wystawia karty 

sprzedaży lub deklaracji przejęcia,  
– wystawia kartę sprzedaży lub deklarację przejęcia z naruszeniem przepisów 

dotyczących ich zakresu lub terminu ich przekazywania właściwym organom, 
określonych w art. 9 rozporządzenia nr 2847/93 i w ustawie, 

– dokonuje sprzedaży dorszy pochodzących z połowów w Morzu Bałtyckim w sposób 
niezgodny z art. 23 ww. ustawy, 

–  podpisuje dokument wycofania, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ww. ustawy, nie 
będąc osobą, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 11 lub 12 ww. ustawy lub podpisuje 
dokument zawierający dane niezgodne ze stanem faktycznym, 

– wprowadza do obrotu produkty rybne niezaopatrzone w dokument potwierdzający ich 
pochodzenie wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 62 ust. 5 ww. ustawy,  

– będąc do tego obowiązanym nie posiada dokumentacji połowów dla Dissostichus 
spp., w rozumieniu art. 3 lit. b rozporządzenia nr 1035/2001 lub nienależycie taką 
dokumentację wypełnia.  

 
W porównaniu do obecnie istniejącego stanu prawnego, projekt rozporządzenia 

reguluje kwestie dotychczas nieregulowane szczegółowo w polskim prawie. Uprzednio 
obowiązująca ustawa określała kary za naruszenie przepisów o organizacji rynku rybnego, 
wskazując jedynie górną i dolną granicę kary, pozostawiając ustalenie ich wymiaru 
każdorazowo okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego, właściwemu w danej 
sprawie. Kwestia ta nie była natomiast uregulowana w rozporządzeniu.    

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych 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. Nr 239, poz. 
2039 z późn. zm.), w związku z czym nie podlega notyfikacji, stosownie do trybu 
przewidzianego w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych.  
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Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 
procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie 
zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.  

Projekt rozporządzenia zostanie objęty programem prac legislacyjnych Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z dniem ogłoszenia).  

 
OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 
1. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia 

Podmioty, których dotyczy rozporządzenie to podmioty dokonujące działań na rynku 
rybnym, w tym :  
– organizacje producentów, organizacje międzybranżowe i związki organizacji 

producentów rybnych, 
– podmioty uprawnione do skupu wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu produktów 

rybnych pochodzących z połowów morskich, 
– podmioty prowadzące połowy i chów lub hodowlę ryb  
– podmioty prowadzące obrót i przetwórstwo produktów rybnych.   
 
2. Wpływ projektu rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego  
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na  sektor 

finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.  
 

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

pracy.  
 

4. Wpływ projektu rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 
konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki i przedsiębiorczość.  

 
5. Wpływ projektu rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację 
i rozwój regionów.  
 
6. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami producentów, 
organizacjami społeczno-zawodowymi rybaków, producentów akwakultury i przetwórców ryb.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/22si 
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