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Warszawa,  dnia 16 lipca 2015 r. 

Opinia do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z 

udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

(druk nr 991) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uchwalenie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego 

z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego związane jest z dobiegającą 

końca perspektywą finansową na lata 2007–2013, w trakcie której wdrażany był Europejski 

Fundusz Rybacki. Następcą Europejskiego Funduszu Rybackiego w perspektywie finansowej 

na lata 2014–2020 jest Europejski Fundusz Morski i Rybacki. 

Większość rozwiązań przyjętych w ustawie powtarza regulacje z okresu programowania 

2007–2013. Jest tak m.in. w przypadku podziału instytucjonalnego, warunków przyznania 

oraz zwrotu pomocy i pomocy technicznej, sprawozdawczości, monitorowania oraz kontroli.  

W odmienny sposób uregulowano tryb przyznawania pomocy i pomocy technicznej. 

Środki te będą przyznawane na podstawie zawieranych z wnioskodawcami umów o 

dofinansowanie. Zrezygnowano w tym zakresie z przyznawania pomocy na podstawie 

decyzji administracyjnych. Ponadto ustawa przewiduje, że organem właściwym w sprawach 

dotyczących dochodzenia zwrotu pomocy i pomocy technicznej pobranej nienależnie lub 

wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem będzie prezes Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa.  

Kolejną różnicą w stosunku do okresu programowania 2007–2013 jest rezygnacja 

z lokalnych grup rybackich. Ich miejsce zajmą lokalne grupy działania realizujące lokalne 

strategie rozwoju. 

Ustawa wejdzie wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisja Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Komisja wprowadziła do projektu szereg poprawek mieszczących się 

w materii przedłożenia.  

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu uwzględniającym zgłoszoną w drugim czytaniu 

poprawkę ograniczającą przesłanki wykluczenia z pomocy w ramach programu operacyjnego. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1. Ponieważ pomoc będzie przyznawana w formie umowy. Nie będzie zatem stosowana 

procedura administracyjna i właściwa jej terminologia. Stąd błędem jest posługiwanie się, 

w art. 15 pojęciem „strony”. Jest to również pewna niekonsekwencja terminologiczna, gdyż 

np. w art. 16 ustawodawca nazywa ten sam podmiot „wnioskodawcą”. 

Wobec powyższego proponuję następującą poprawkę: 

w art. 15: 

a)  w ust. 1: 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) udziela wnioskodawcy, na jego żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności 

faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie jego praw i obowiązków 

będących przedmiotem postępowania;”, 

– w pkt 4 wyrazy „stronom, na ich” zastępuje się wyrazami „wnioskodawcy, na jego”, 

b) w ust. 2 wyrazy „Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu, o którym mowa 

w ust. 1, są obowiązane” zastępuje się wyrazami „Wnioskodawca oraz inne osoby 

uczestniczące w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani”; 

 

2. Zgodnie z art. 15 ust. 3 do postępowań w sprawach przyznawania pomocy stosuje się 

przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące właściwości miejscowej 

organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania akt, a także 

skarg i wniosków, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Ponieważ procedura 
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przyznawania pomocy przez organ nie jest procedurą administracyjną, nie da się zastosować 

wprost wszystkich przepisów  Kodeksu postępowania administracyjnego do którego odsyła 

art. 15 ust. 3. Dlatego wskazane przepisy Kodeksu należy stosować odpowiednio, a nie 

wprost. 

Propozycja poprawki: 

w art. 15 w ust. 3 po wyrazach „stosuje się” dodaje się wyraz „odpowiednio”; 

 

3. Na podstawie art. 16 ust. 1 w postępowaniach w sprawach przyznania pomocy 

w drodze umowy podmiot właściwy w sprawie o przyznanie pomocy informuje podmiot 

ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, o odmowie jej przyznania 

z podaniem przyczyn odmowy.  Ponieważ wyłączono stosowanie przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego, strona nie będzie informowana o prawie wniesienia skargi 

do sądu administracyjnego. 

Z tego względu należy rozważyć celowość uzupełnienia art. 16 ust. 1 o normę, zgodnie 

z którą, w przypadku odmowy przyznania pomocy, strona powinna być informowana 

o prawie wniesienia skargi. 

Uwaga odnosi się odpowiednio do treści art. 19 ust. 2. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 16 w ust. 1 po wyrazie „odmowy” dodaje się wyrazy „oraz o prawie wniesienia 

skargi do sądu administracyjnego”; 

2) w art. 19 w ust. 2 po wyrazie „odmowy” dodaje się wyrazy „oraz o prawie wniesienia 

skargi do sądu administracyjnego”; 
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4. Art. 17 ust. 4 stanowi, że umowa jest nieważna w przypadkach określonych 

w Kodeksie cywilnym lub w przypadku, gdy sprzeciwia się przepisom, o których mowa 

w art. 1 pkt 1 (rozporządzenia unijne), oraz przepisom wydanym na jej podstawie. 

Zgodnie z art. 58 § 1 K.c. czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu 

obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, 

w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą 

odpowiednie przepisy ustawy. 

Pojęcie ustawy w rozumieniu art. 58 k.c. należy interpretować szeroko, w świetle 

przepisów Konstytucji określających powszechnie obowiązujące źródła prawa. Podstawą 

nieważności czynności prawnej jest zatem sprzeczność z Konstytucją, ratyfikowaną umową 

międzynarodową, ustawą oraz – w granicach upoważnienia ustawowego – rozporządzeniem 

i aktem prawa miejscowego. Pojęcie ustawy obejmuje również normy prawa wspólnotowego 

bezpośrednio skuteczne. Nieważna jest zatem czynność prawna sprzeczna z rozporządzeniem 

wspólnotowym.
1
 

Wobec powyższego należy uznać, że art. 17 ust. 4 nie zawiera w sobie nowej treści 

normatywnej i powinien zostać skreślony. 

Propozycja poprawki: 

w art. 17 skreśla się ust. 4; 

 

5. Instytucja zarządzająca (minister właściwy do spraw rybołówstwa), w ramach 

nadzoru nad instytucjami pośredniczącymi (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, samorządy województwa, upoważnione jednostki sektora finansów publicznych 

albo fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa) może w szczególności 

przeprowadzać kontrole, wydawać wytyczne i polecenia, żądać przedstawienia informacji 

i udostępnienia dokumentów (art. 26 ust. 2). 

Użycie zwrotu „w szczególności” powoduje, że  katalog oddziaływań na jednostkę 

nadzorowaną jest otwarty. Jest to nie do pogodzenia z art. 7 Konstytucji stanowiącym, 

                                                 

1
 P. Księżak: Komentarz do art. 58 Kodeksu cywilnego, LEX, z dnia 2 marca 2015 r.  
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że  organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Trybunał 

Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 14 maja 2009 r.
2
 wyraził pogląd, że zasada 

legalizmu zostałaby niewątpliwie naruszona wówczas, gdyby przepisy, adresowane do 

organu władzy publicznej, były na tyle niejednoznaczne, że pozostawiałyby tym organom 

nadmierny zakres swobody i uznaniowości. 

Ponadto wydaje się, że formy nadzoru wprost wymienione w przepisie dają instytucji 

zarządzającej wystarczające instrumenty do zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań 

w ramach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. 

Uwaga odnosi się odpowiednio do art. 27 ust. 1. 

Propozycja poprawki: 

1) w art. 26 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „w szczególności”; 

2) w art. 27 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „w szczególności”; 

 

6. Art. 38 stanowi, że przepisy wykonawcze wydane na podstawie nowelizowanego 

opiniowaną ustawą  art. 209 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zachowują moc i mogą 

być zmieniane na podstawie tego przepisu. 

Art. 33 § 1 Zasad techniki prawodawczej pozwala wyjątkowo zachować czasowo 

w mocy akt wykonawczy wydany na podstawie uchylanego albo zmienianego przepisu 

upoważniającego. Czasowe utrzymanie w mocy zwykle jest realizowane poprzez zastrzeżenie 

o utracie mocy w dniu wydania nowego aktu wykonawczego, często uzupełniane 

ostatecznym terminem utraty mocy, w przypadku nie wydania nowego aktu wykonawczego. 

Przepis zawarty w art. 38 utrzymuje w mocy dotychczasowe rozporządzenie w sposób 

bezterminowy. 

Propozycja poprawki: 

art. 38 otrzymuje brzmienie: 

                                                 

2
 Sygn. akt K 21/08, Lex nr 511942. 
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„Art. 38. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 209 ust. 2 

ustawy zmienianej w art. 36 zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów 

wykonawczych i mogą być zmieniane na podstawie upoważnienia w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą.”. 

 

Michał Gil 

Główny legislator 

 


