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Warszawa, dnia 30 maja 2017 r.                

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim 

(druk nr 511) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa uniemożliwia przekazanie określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym 

indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych statkom innego armatora. 

Wprowadzone rozwiązanie ma uniemożliwić nadmierną koncentrację praw do połowów. 

Aby zapobiec próbom przekazania indywidualnej kwoty połowowej pomiędzy 

armatorami różnych statków rybackich poprzez dokonanie uprzednich zmian w rejestrze 

statków rybackich polegających na zmianie armatora danego statku rybackiego wprowadzono 

zasadę, że przekazanie w przypadku statków tego samego armatora będzie możliwe pod 

warunkiem, że statki co najmniej przez 24 kolejne miesiące przed dniem złożenia wniosku 

o przekazanie należały do armatora.  

Aby poszerzyć zakres swobody działalności gospodarczej oraz w związku 

z niezrealizowaniem celów dotychczasowych regulacji, ustawa uchyla przepisy określające 

limity zdolności połowowej poszczególnych segmentów floty rybackiej. 

Ustawa uchyla przepisy dotyczące zbiorczej kwoty połowowej oraz wydłuża termin 

rezygnacji przez armatora z całości lub części przyznanej mu w specjalnym zezwoleniu 

połowowym indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich lub dni 

połowowych do dnia 15 lipca. 

Ponadto ustawa m.in. wprowadza zwolnienie kapitana statku rybackiego o długości 

poniżej 8 m z obowiązku wpisywania do raportu połowowego ilości i gatunków złowionych 

lub przełowionych organizmów morskich, obniża opłatę skarbową od pozwolenia na 
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prowadzenie połowów ze statku oraz uchyla przepisy dotyczące centrum pierwszej 

sprzedaży. 

Ustawa ma wejść we życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm na 42. posiedzeniu w dniu 25 maja 2017 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1404). Projekt był przedmiotem prac 

sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, która wprowadziły do 

projektu poprawki polegające na zwolnieniu kapitana statku rybackiego o długości poniżej 

8 m z obowiązku wpisywania do raportu połowowego ilości i gatunków złowionych lub 

przełowionych organizmów morskich oraz obniżeniu opłaty skarbowej od pozwolenia na 

prowadzenie połowów ze statku. Ponadto Komisja wprowadziła szereg poprawek techniczno-

legislacyjnych. 

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek, wobec czego Sejm uchwalił 

ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję.  

 

III. Uwaga 

Ustawa nowelizując ustawę o organizacji rynku rybnego uchyliła przepisy dotyczące 

centrum pierwszej sprzedaży. W art. 3 pkt 2 ustawy o organizacji rynku rybnego pozostała 

jednak zbędna definicja centrum pierwszej sprzedaży. Należy konsekwentnie uchylić również 

przepis zawierający definicję. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 3 uchyla się pkt 2;”. 

 

 

Michał Gil 

Główny legislator 

 


