
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla tryb post´powania, w tym
zakres zadaƒ i w∏aÊciwoÊç organów, w sprawach: 

1) wprowadzania na rynek produktów rybnych; 

2) tworzenia i funkcjonowania organizacji producen-
tów rybnych, zwiàzków organizacji producentów
rybnych i organizacji mi´dzybran˝owych;

3) zwiàzanych z udzielaniem w gospodarce rybnej
pomocy finansowej przys∏ugujàcej na podstawie
przepisów Unii Europejskiej. 

Rozdzia∏ 2

Wprowadzanie na rynek produktów rybnych

Art. 2. Wprowadzanie na rynek produktów ryb-
nych regulujà przepisy Unii Europejskiej ustanawiajà-
ce system kontroli nad wspólnà politykà rybackà oraz
dotyczàce wspólnego rynku produktów rybnych i po-
chodzàcych z akwakultury.

Art. 3. 1. Przedsi´biorcà uprawnionym do skupu
produktów rybnych jest przedsi´biorca wpisany do re-
jestru przedsi´biorców skupujàcych te produkty, pro-
wadzonego przez ministra w∏aÊciwego do spraw rol-
nictwa.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i za-
wiera:

1) oznaczenie przedsi´biorcy, jego siedziby i adres;

2) dat´ i numer wydania decyzji administracyjnej
o wpisie do rejestru;

3) numer, pod którym przedsi´biorca jest wpisany do
rejestru.

Art. 4. 1. Wniosek o wpis do rejestru przedsi´bior-
ców skupujàcych produkty rybne zawiera: 

1) oznaczenie przedsi´biorcy, jego siedziby i adres;

2) okreÊlenie rodzaju wykonywanej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´ odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego albo za-
Êwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospo-
darczej.

3. Po dokonaniu wpisu do rejestru, o którym mo-
wa w art. 3 ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw rolnic-

twa wydaje przedsi´biorcy zaÊwiadczenie o wpisie do
tego rejestru.

4. W przypadku niespe∏nienia przez przedsi´biorc´
warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, minister w∏a-
Êciwy do spraw rolnictwa wydaje decyzj´ administra-
cyjnà o odmowie dokonania wpisu do rejestru przed-
si´biorców skupujàcych produkty rybne. 

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e wy-
daç decyzj´ administracyjnà o skreÊleniu przedsi´-
biorcy z rejestru przedsi´biorców skupujàcych pro-
dukty rybne, je˝eli przedsi´biorca nie wype∏nia obo-
wiàzków w zakresie wystawiania i przechowywania
dokumentów sprzeda˝y lub deklaracji przej´cia.

6. Przedsi´biorca mo˝e ponownie wystàpiç z wnio-
skiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3
ust. 1, po up∏ywie roku od dnia skreÊlenia go z tego
rejestru.

Art. 5. 1. Przedsi´biorca skupujàcy produkty rybne
przesy∏a kopi´ dokumentu sprzeda˝y okr´gowemu in-
spektorowi rybo∏ówstwa morskiego w∏aÊciwemu ze
wzgl´du na miejsce wy∏adunku produktów rybnych. 

2. Orygina∏ dokumentu sprzeda˝y otrzymany od
przedsi´biorcy, o którym mowa w ust. 1, sprzedajàcy
przechowuje przez okres 1 roku od dnia jego otrzyma-
nia.

3. Kopie dokumentu sprzeda˝y sà przechowywane
przez przedsi´biorc´, o którym mowa w ust. 1, przez
okres 1 roku od dnia wystawienia dokumentu sprze-
da˝y.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio do
przedsi´biorcy zajmujàcego si´ pozyskiwaniem orga-
nizmów wodnych na rzecz wykonywanej przez siebie
dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz przy skupie produktów
rybnych na aukcji. 

5. Formularze dokumentu sprzeda˝y, o którym mo-
wa w ust. 1, sà wydawane w okr´gowym inspektora-
cie rybo∏ówstwa morskiego. Za wydanie formularzy
pobiera si´ op∏at´ stanowiàcà równowartoÊç kosztów
ich wykonania.

Art. 6. Do deklaracji przej´cia stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 5. 

Art. 7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wzór dokumentu sprze-
da˝y i wzór deklaracji przej´cia, majàc na wzgl´dzie
usprawnienie kontroli wprowadzanych na rynek pro-
duktów rybnych i obowiàzujàce w tym zakresie prze-
pisy Unii Europejskiej.
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Art. 8. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów
Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania produk-
tów rybnych na rynek oraz przepisów art. 5 i 6 sprawu-
jà okr´gowi inspektorzy rybo∏ówstwa morskiego. 

Rozdzia∏ 3

Organizacje producentów rybnych i organizacje 
mi´dzybran˝owe

Art. 9. Tworzenie i funkcjonowanie organizacji pro-
ducentów rybnych, zwiàzków organizacji producen-
tów rybnych i organizacji mi´dzybran˝owych regulujà
przepisy Unii Europejskiej dotyczàce organizacji
wspólnego rynku produktów rybnych i pochodzàcych
z akwakultury.

Art. 10. Organizacja producentów rybnych, zwana
dalej „organizacjà producentów”, wykonuje dzia∏al-
noÊç jako podmiot majàcy osobowoÊç prawnà.

Art. 11. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa pro-
wadzi rejestr organizacji producentów obj´tych po-
mocà finansowà, o której mowa w rozdziale 4, zwany
dalej „rejestrem organizacji uznanych”.

Art. 12. 1. Organizacj´ producentów wpisuje si´,
na jej wniosek, do rejestru organizacji uznanych, je˝e-
li:

1) zrzesza armatorów posiadajàcych co najmniej
20 % statków rybackich przeznaczonych do pro-
wadzenia po∏owów okreÊlonà metodà albo po∏a-
wiajàcych okreÊlone gatunki organizmów wod-
nych pochodzàcych z wód morskich albo

2) dostarcza na rynek co najmniej 25 % ogólnej masy
produktów pochodzàcych z chowu lub hodowli
okreÊlonych gatunków organizmów wodnych;

3) spe∏nia pozosta∏e warunki wymagane do jej uzna-
nia, okreÊlone w przepisach Unii Europejskiej,
o których mowa w art. 9.

2. Wniosek o wpisanie organizacji producentów
do rejestru organizacji uznanych zawiera:

1) nazw´ organizacji producentów, oznaczenie jej sie-
dziby i adres;

2) dane osobowe osób upowa˝nionych do reprezen-
towania organizacji producentów, zgodnie z jej ak-
tem za∏o˝ycielskim;

3) okreÊlenie rodzaju dzia∏alnoÊci wykonywanej
przez organizacj´ producentów.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, do∏àcza
si´:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego;

2) uwierzytelniony odpis aktu za∏o˝ycielskiego orga-
nizacji producentów;

3) dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie warunków,
o których mowa w ust. 1.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, obszary lub meto-
dy po∏owów i gatunki organizmów wodnych pocho-
dzàcych z wód morskich, o których mowa w ust. 1,
z uwzgl´dnieniem tradycyjnego podzia∏u wykonywa-
nia rybo∏ówstwa morskiego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej. 

Art. 13. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, spe∏nie-
nie przez organizacj´ producentów warunków wyma-
ganych do jej uznania, okreÊlonych w przepisach Unii
Europejskiej, o których mowa w art. 9, oraz dokonuje
wpisu tej organizacji do rejestru organizacji uznanych.

2. Rejestr organizacji uznanych jest jawny i zawie-
ra:

1) nazw´ organizacji producentów, oznaczenie jej sie-
dziby i adres;

2) dat´ i numer wydania decyzji, o której mowa
w ust. 1;

3) zakres dzia∏alnoÊci wykonywanej przez organiza-
cj´ producentów;

4) dane osobowe osób upowa˝nionych do reprezen-
towania organizacji producentów, zgodnie z jej ak-
tem za∏o˝ycielskim. 

3. Decyzj´, o której mowa w ust. 1, minister w∏aÊci-
wy do spraw rolnictwa wydaje w terminie okreÊlonym
w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa
w art. 9. 

Art. 14. Organizacja producentów jest obowiàzana
do informowania ministra w∏aÊciwego do spraw rol-
nictwa o ka˝dej zmianie danych w zakresie okreÊlo-
nym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa
w art. 9, w ciàgu 30 dni od dnia powstania tych zmian.

Art. 15. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
wydaje decyzje administracyjne w sprawach:

1) odmowy dokonania wpisu do rejestru organizacji
uznanych, w przypadku niespe∏nienia przez orga-
nizacj´ producentów warunków okreÊlonych
w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa
w art. 9;

2) skreÊlenia organizacji producentów z rejestru or-
ganizacji uznanych, w przypadkach przewidzia-
nych w przepisach Unii Europejskiej, o których
mowa w art. 9.

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1
pkt 2, minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa przepro-
wadza post´powanie wyjaÊniajàce. 

3. Przepisy art. 4 ust. 6 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 16. 1. Program operacyjny przewidziany
w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa
w art. 9, zatwierdza minister w∏aÊciwy do spraw rol-
nictwa na wniosek organizacji producentów.
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2. Wniosek o zatwierdzenie programu operacyjne-
go wraz z dokumentami potwierdzajàcymi poniesione
koszty zwiàzane z jego przygotowaniem sk∏ada si´ do
dnia 15 lutego roku, w którym program b´dzie realizo-
wany.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa wydaje
decyzj´ administracyjnà w sprawie zatwierdzenia pro-
gramu operacyjnego do dnia 15 marca roku, w którym
program b´dzie realizowany.

4. Ka˝da zmiana programu operacyjnego podlega
zatwierdzeniu przez ministra w∏aÊciwego do spraw
rolnictwa. 

Art. 17. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
prowadzi rejestr organizacji mi´dzybran˝owych. 

2. Organizacj´ mi´dzybran˝owà wpisuje si´, na jej
wniosek, do rejestru organizacji mi´dzybran˝owych,
je˝eli spe∏nia warunki okreÊlone w przepisach Unii Eu-
ropejskiej, o których mowa w art. 9. Do wniosku do∏à-
cza si´ dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie tych wa-
runków.

Art. 18. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, spe∏nie-
nie przez organizacj´ mi´dzybran˝owà warunków
okreÊlonych w przepisach Unii Europejskiej, o których
mowa w art. 9, i dokonuje jej wpisu do rejestru orga-
nizacji mi´dzybran˝owych.

2. Decyzj´, o której mowa w ust. 1, minister w∏aÊci-
wy do spraw rolnictwa wydaje w terminie okreÊlonym
w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa
w art. 9. 

Art. 19. Organizacja mi´dzybran˝owa jest obowià-
zana do informowania ministra w∏aÊciwego do spraw
rolnictwa o ka˝dej zmianie danych w zakresie okreÊlo-
nym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa
w art. 9, w ciàgu 30 dni od dnia powstania tych zmian.

Art. 20. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
wydaje decyzje administracyjne w sprawach:

1) odmowy dokonania wpisu do rejestru organizacji
mi´dzybran˝owych w przypadku niespe∏nienia
przez organizacj´ mi´dzybran˝owà warunków
okreÊlonych w przepisach Unii Europejskiej, o któ-
rych mowa w art. 9;

2) skreÊlenia organizacji mi´dzybran˝owej z rejestru
organizacji mi´dzybran˝owych w przypadkach
przewidzianych w przepisach Unii Europejskiej,
o których mowa w art. 9.

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1
pkt 2, minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa przepro-
wadza post´powanie wyjaÊniajàce. 

3. Przepisy art. 4 ust. 6 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 21. Przepisy art. 17—20 stosuje si´ odpowied-
nio do zwiàzków organizacji producentów rybnych.

Rozdzia∏ 4

Pomoc finansowa w gospodarce rybnej

Art. 22. 1. Pomoc finansowa w gospodarce rybnej,
zwana dalej „pomocà finansowà”, przys∏uguje na
podstawie przepisów Unii Europejskiej: 

1) wprowadzajàcych ogólne przepisy w sprawie fun-
duszy strukturalnych dotyczàcych Finansowego
Instrumentu Sterowania Rybo∏ówstwem;

2) okreÊlajàcych szczegó∏owe zasady i ustalenia do-
tyczàce wsparcia strukturalnego w sektorze rybo-
∏ówstwa;

3) wprowadzajàcych okreÊlone szczegó∏owe Êrodki
przewidziane w przepisach okreÊlajàcych szczegó-
∏owe zasady i ustalenia dotyczàce wsparcia struk-
turalnego w sektorze rybo∏ówstwa;

4) dotyczàcych regulacji nak∏adu po∏owowego
w zwiàzku z realizacjà Wspólnej Polityki Rybackiej
Unii Europejskiej;

5) dotyczàcych organizacji wspólnego rynku produk-
tów rybnych i pochodzàcych z akwakultury oraz
wydanych na podstawie tych przepisów szczegó-
∏owych aktów prawnych organów Unii Europej-
skiej;

6) dotyczàcych uznania i wycofywania uznania orga-
nizacji producentów rybnych i zwiàzków tych or-
ganizacji. 

2. Organem w∏aÊciwym w sprawach zwiàzanych
z udzielaniem pomocy finansowej jest minister w∏a-
Êciwy do spraw rolnictwa. 

3. Pomoc finansowa przys∏ugujàca na podstawie
przepisów Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1
pkt 1—4 i 6, jest udzielana na podstawie odr´bnych
przepisów.

4. Przyznane w ramach pomocy finansowej Êrodki
sà wyp∏acane przez Agencj´ Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa.

Art. 23. 1. Organizacji producentów wpisanej do
rejestru organizacji uznanych przys∏uguje, po zatwier-
dzeniu programu operacyjnego, pomoc finansowa
z tytu∏u jego przygotowania.

2. Organizacja producentów sk∏ada wniosek
o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa
w ust. 1, za dany rok kalendarzowy do dnia 31 stycznia
nast´pnego roku.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, do∏àcza
si´ dokumenty potwierdzajàce poniesione wydatki
z tytu∏u przygotowania programu operacyjnego.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa wydaje
decyzj´ administracyjnà w sprawie przyznania pomo-
cy finansowej z tytu∏u przygotowania programu ope-
racyjnego w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku
o przyznanie tej pomocy. 

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, po zasi´g-
ni´ciu opinii ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
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publicznych, mo˝e, na wniosek organizacji producen-
tów z∏o˝ony do dnia 1 marca roku nast´pujàcego po
roku, za który przys∏uguje pomoc finansowa, o której
mowa w ust. 1, zwi´kszyç wysokoÊç tej pomocy, je˝eli
program operacyjny spe∏nia wymagania przewidziane
w przepisach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa wydaje
decyzje administracyjne w sprawach zmniejszenia al-
bo nieudzielenia pomocy finansowej w przypadkach
przewidzianych w przepisach, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 6. 

Art. 24. 1. Decyzj´ administracyjnà w sprawie przy-
znania rekompensaty finansowej za dzia∏ania interwen-
cyjne na rynku rybnym minister w∏aÊciwy do spraw
rolnictwa wydaje na wniosek organizacji producentów
wpisanej do rejestru organizacji uznanych.

2. Wniosek o przyznanie rekompensaty finansowej
za dany rok kalendarzowy sk∏ada si´ do Prezesa Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia
30 kwietnia nast´pnego roku.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, do∏àcza
si´ dokumenty okreÊlajàce wysokoÊç wyp∏aconych
odszkodowaƒ, z uwzgl´dnieniem poszczególnych pro-
duktów rybnych i liczby cz∏onków organizacji obj´tych
tymi odszkodowaniami, potwierdzone przez okr´go-
wych inspektorów rybo∏ówstwa morskiego w∏aÊci-
wych ze wzgl´du na port wy∏adunku tych produktów.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, po zasi´g-
ni´ciu opinii Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, wydaje decyzj´, o której mowa
w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku
o przyznanie rekompensaty finansowej.

Art. 25. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w przypadku okreÊlonym w przepisach Unii Europej-
skiej, o których mowa w art. 9, mo˝e ustaliç, w drodze
rozporzàdzenia, cen´ na okreÊlone produkty rybne,
poni˝ej której przedsi´biorcy nieb´dàcy cz∏onkami or-
ganizacji producentów nie mogà wprowadzaç na ry-
nek tych produktów w okreÊlonym czasie na danym
obszarze, majàc na wzgl´dzie przepisy Unii Europej-
skiej oraz ceny produktów rybnych wprowadzanych
na rynek przez organizacj´ producentów dzia∏ajàcà na
tym obszarze.

Art. 26. 1. Przedsi´biorcy, który nie wprowadza na
rynek produktów rybnych, o których mowa w art. 25,
albo wycofuje te produkty z rynku, przys∏uguje rekom-
pensata finansowa.

2. Przedsi´biorca, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada
wniosek o przyznanie rekompensaty finansowej za da-
ny rok kalendarzowy do Prezesa Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 30 kwietnia na-
st´pnego roku.

3. Do wniosku do∏àcza si´:

1) dokumenty potwierdzajàce wartoÊç i iloÊç okreÊlo-
nych produktów rybnych wprowadzonych na ry-
nek po cenach okreÊlonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 25;

2) odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego albo za-
Êwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci go-
spodarczej. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, po zasi´g-
ni´ciu opinii Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, wydaje decyzj´ administracyjnà
w sprawie przyznania albo odmowy przyznania re-
kompensaty finansowej, w terminie 90 dni od dnia
z∏o˝enia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

Art. 27. 1. Decyzj´ administracyjnà w sprawie
przyznania pomocy finansowej na utrwalanie i prze-
chowywanie produktów rybnych minister w∏aÊciwy
do spraw rolnictwa wydaje na wniosek organizacji
producentów wpisanej do rejestru organizacji uzna-
nych. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej,
o której mowa w ust. 1, za dany rok kalendarzowy
sk∏ada si´ do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa do dnia 30 kwietnia nast´pnego
roku.

3. Do wniosku do∏àcza si´ kopie faktur potwierdza-
jàcych wysokoÊç kosztów poniesionych na utrwalanie
i przechowywanie poszczególnych produktów ryb-
nych.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, po zasi´g-
ni´ciu opinii Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, wydaje decyzj´, o której mowa
w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku
o przyznanie pomocy finansowej.

5. Organizacja producentów ubiegajàca si´ o po-
moc finansowà, o której mowa w ust. 1, prowadzi ewi-
dencj´ utrwalonych i przechowywanych produktów
rybnych.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób prowadzenia ewi-
dencji, o której mowa w ust. 5, majàc na wzgl´dzie
w szczególnoÊci wykazanie informacji o iloÊci i rodza-
jach utrwalonych i przechowywanych produktów ryb-
nych, a tak˝e o poniesionych kosztach utrwalenia
i przechowywania tych produktów.

Art. 28. 1. Decyzj´ administracyjnà w sprawie
przyznania pomocy finansowej na magazynowanie
produktów rybnych czasowo wycofanych z rynku mi-
nister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa wydaje na wnio-
sek organizacji producentów wpisanej do rejestru or-
ganizacji uznanych.

2. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej, o któ-
rej mowa w ust. 1, za dany rok kalendarzowy sk∏ada si´
do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa do dnia 30 kwietnia nast´pnego roku.

3. Do wniosku do∏àcza si´ dokumenty okreÊlajàce
wysokoÊç kosztów poniesionych z tytu∏u magazyno-
wania produktów rybnych, potwierdzone przez okr´-
gowego inspektora rybo∏ówstwa morskiego w∏aÊci-
wego ze wzgl´du na siedzib´ organizacji producentów
albo wskazanego przez ministra w∏aÊciwego do spraw
rolnictwa.
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4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, po zasi´g-
ni´ciu opinii Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, wydaje decyzj´, o której mowa
w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku
o przyznanie pomocy finansowej. 

Art. 29. 1. Decyzj´ administracyjnà w sprawie
przyznania pomocy finansowej z tytu∏u wyp∏aconych
odszkodowaƒ za produkty rybne, które spe∏niajà okre-
Êlone dla nich standardy rynkowe, by∏y oferowane do
sprzeda˝y i nie zosta∏y wprowadzone na rynek, mini-
ster w∏aÊciwy do spraw rolnictwa wydaje na wniosek
organizacji producentów wpisanej do rejestru organi-
zacji uznanych.

2. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej, o któ-
rej mowa w ust. 1, za dany rok kalendarzowy sk∏ada si´
do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa do dnia 30 kwietnia nast´pnego roku.

3. Do wniosku do∏àcza si´ dokumenty okreÊlajàce
wysokoÊç wyp∏aconych odszkodowaƒ, z uwzgl´dnie-
niem poszczególnych produktów rybnych i liczby
cz∏onków organizacji obj´tych tymi odszkodowania-
mi, potwierdzone przez okr´gowych inspektorów ry-
bo∏ówstwa morskiego w∏aÊciwych ze wzgl´du na port
wy∏adunku tych produktów. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, po zasi´g-
ni´ciu opinii Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, wydaje decyzj´, o której mowa
w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku
o przyznanie pomocy finansowej.

Art. 30. W przypadku stwierdzenia braku realizacji
zatwierdzonego programu operacyjnego minister
w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w drodze decyzji admi-
nistracyjnej, zmniejsza pomoc finansowà, o której mo-
wa w art. 24 i art. 27—29, lub nie przyznaje tej pomo-
cy, na zasadach okreÊlonych w przepisach Unii Euro-
pejskiej, o których mowa w art. 2.

Rozdzia∏ 5

Kary pieni´˝ne

Art. 31. 1. Kto:

1) nie przestrzega przepisów art. 3 ust. 1, art. 5 i art. 6, 

2) wprowadza na rynek produkty rybne, które nie
spe∏niajà okreÊlonych w przepisach Unii Europej-
skiej standardów rynkowych,

3) wprowadza na rynek produkty rybne po cenach
ni˝szych ni˝ okreÊlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 25

— podlega karze pieni´˝nej do wysokoÊci nieprze-
kraczajàcej dwudziestokrotnego przeci´tnego mie-
si´cznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
za rok poprzedzajàcy, og∏aszanego przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego.

2. Kar´ pieni´˝nà, o której mowa w ust. 1, wymie-
rzajà, w drodze decyzji administracyjnej, okr´gowi in-
spektorzy rybo∏ówstwa morskiego.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przys∏uguje
odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw rolnic-
twa.

4. Decyzji, o której mowa w ust. 2, nadaje si´ rygor
natychmiastowej wykonalnoÊci. 

Art. 32. 1. Kary pieni´˝nej nie nak∏ada si´, je˝eli od
dnia pope∏nienia czynu lub zaniechania dzia∏ania
up∏yn´∏o 5 lat.

2. Wymierzonej kary pieni´˝nej nie pobiera si´ po
up∏ywie 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji
o na∏o˝eniu kary. 

3. Bieg przedawnienia, o którym mowa w ust. 2,
przerywa si´ przez dokonanie pierwszej czynnoÊci eg-
zekucyjnej, o której ukarany zosta∏ powiadomiony. 

4. Po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono
na nowo od dnia nast´pujàcego po dniu, w którym za-
koƒczono post´powanie egzekucyjne.

5. Kolejne wszcz´cie post´powania egzekucyjnego
nie przerywa biegu przedawnienia. 

Art. 33. 1. Od nieuiszczonych w terminie kar, wy-
mierzanych na podstawie ustawy, pobiera si´ odsetki
za zw∏ok´ na zasadach i w wysokoÊci obowiàzujàcych
dla zaleg∏oÊci podatkowych.

2. Egzekucja wymierzonych kar wraz z odsetkami
za zw∏ok´ nast´puje w trybie przepisów o post´powa-
niu egzekucyjnym w administracji. 

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 34. 1. Do post´powaƒ wszcz´tych na podsta-
wie dotychczasowych przepisów i niezakoƒczonych
do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy
dotychczasowe.

2. Rejestry:

1) przedsi´biorców skupujàcych produkty rybo∏ów-
stwa,

2) organizacji producentów rybnych obj´tych pomo-
cà finansowà (rejestr organizacji uznanych),

3) organizacji mi´dzybran˝owych 

— prowadzone na podstawie przepisów dotychcza-
sowych stajà si´ odpowiednio rejestrami, o których
mowa w art. 3 ust. 1, art. 11 i art. 17 ust. 1.

Art. 35. Traci moc ustawa z dnia 10 paêdziernika
2002 r. o organizacji rynku rybnego oraz o zmianie
ustawy o rybo∏ówstwie morskim (Dz. U. Nr 181,
poz. 1514).

Art. 36. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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