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Opinia o ustawie o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego 

(druk nr 124) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Opiniowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2010 r. (sygn. akt Kp 1/09) 

stwierdzającego niezgodność art. 23 ust. 1 i art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o organizacji rynku rybnego z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że te 

przepisy w zakresie w jakim upoważniają ministra właściwego do spraw rybołówstwa, do 

określenia „innego miejsca pierwszej sprzedaży” gatunków ryb, których zasoby wymagają 

wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru naruszają art. 2 Konstytucji poprzez 

naruszenia zasady określoności, oraz art. 22 Konstytucji poprzez przekazanie zasadniczych 

elementów ograniczenia wolności działalności gospodarczej do rozporządzenia. 

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż orzeczenie o niezgodności art. 23 ust. 1 ustawy, 

w zakresie wskazanym w sentencji wyroku, „powoduje uchylenie stosownej części 

zaskarżonego przepisu”, na gruncie której rekonstruowana jest norma upoważniająca ministra 

do określenia „innego miejsca pierwszej sprzedaży”. W konsekwencji owego „uchylenia” 

przepis ten będzie miał następujące brzmienie: „W przypadku gatunków ryb, których zasoby 

wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru, pierwsza sprzedaż odbywa się 

wyłącznie w centrum pierwszej sprzedaży”. 

Ponadto, orzeczenie o niekonstytucyjności art. 23 ust. 1 ustawy wywołuje również 

skutki dotyczące art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy. Minister nie będzie już mógł, na podstawie tego 

przepisu, wskazywać „innych miejsc pierwszej sprzedaży”. 

Opiniowana ustawa jedynie dostosowuje brzmienie art. 23 ust. 1 i 3 do treści jaką 

nadał im Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu. Ustawa nie zmienia stanu prawnego, 

ponieważ zmieniane przepisy, a ściślej normy z nich wywodzone, już dziś mają treść 
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wyrażoną w ustawie. Ustawa ma na celu tylko usunięcie wątpliwości, które mogą istnieć po 

stronie adresatów. 

Opiniowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r. 

w oparciu o projekt Senatu. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, która nie wniosła do niego poprawek. W trakcie drugiego czytania (na 

posiedzeniu Sejmu) wniesiono jedną dodatkową poprawkę definiującą „inne miejsce 

pierwszej sprzedaży”. Sejm uchwalił ustawę bez poprawek. 

  

III. Uwagi szczegółowe 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Michał Gil 

legislator 

 


