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W nawiązaniu do pisma z dnia 26 listopada 2014 r., nr GMS-WP-173-

259/14, dotyczącego rządowego projektu ustawy o rybołówstwie morskim, 

przekazanego Prokuratorowi Generalnemu do zaopiniowania w trybie art. 3 ust. 

l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 

270, poz. 1599, z późn. zm.), uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko. 

Projekt w dziale V wart. 122-138 przewiduje, podobnie jak wiele innych 

ustaw w polskim porządku prawnym, system kar pieniężnych za zachowania 

stanowiące naruszenie przepisów ustawy przewidujących określone zakazy lub 

nakazy. 

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego uksztahował się pogląd o 

dopuszczalności funkcjonowania na gruncie prawa administracyjnego kar 

pieniężnych, niewątpliwie łączących funkcję represyjną, prewencyjną i 

restytucyjną. W wyroku z dnia 18 kwietnia 2000 r. Trybunał stwierdził, że w 

sytuacji kiedy przepisy nakładają na określony podmiot obowiązki, powinien się 
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również znaleźć przepis określający konsekwencje niespełnienia obowiązku 

(sygn. K 23/99, OTK ZU nr 3/2000, poz. 89). 

Odpowiedzialność administracyjna ma wprawdzie co do zasady 

charakter obiektywny, jednakże nie oznacza to, iż ma charakter absolutny i 

podmiot naruszający określone przepisy powinien posiadać możliwość 

uwolnienia się od odpowiedzialności poprzez wykazanie, iż uczynił wszystko, 

czego można było od niego rozsądnie wymagać, by do naruszenia przepisów nie 

dopuścić (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r., 

sygn. akt SK 3/08). 

W związku z powyższym zasadne wydaje się rozważenie wprowadzenia 

do projektu przepisów określających przesłanki wyłączenia odpowiedzialności 

w powyższym trybie [por. art. 92c ustawy z dnia 6 września 200 l r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414)] lub instytucji odstąpienia 

od wymierzenia kary pieniężnej [por. art. 56 ust. 6a ustawy z dnia l O kwietnia 

1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1056)]. Ma to o tyle istotne 

znaczenie, że w większości przepisów wysokość kary pieniężnej jest 

bezwzględnie oznaczona, w związku z czym organ wymierzający karę nie ma 

możliwości dostosowania jej wysokości do okoliczności konkretnego 

przypadku. 

Nadto w projekcie za naruszenie zakazów określonych w art. 127, art. 

131 pkt 3 lit. a, art. 132, art. 134 ust. l i art. 135 ust. l przewiduje się sankcje 

względnie oznaczone, których górna granica nie może przekroczyć od 

pięciokrotności do dwudziestokrotności "wynagrodzenia". Problem polega na 

tym, że żaden przepis działu V projektu ustawy nie wskazuje, jakie 

wynagrodzenie ma być podstawą wymiaru kary pieniężnej. Wprawdzie wart. 

136 projektu przewidziano upoważnienie dla ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa do określenia w drodze rozporządzenia wysokości kar 

pieniężnych, o których mowa w wyżej wymienionych przepisach oraz 
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przesłanki ich wymiaru, jednakże przepis odsyłający nie może mieć charakteru 

blankietowego w odniesieniu do określenia podstawy wymiaru tych kar. 

Warto zauważyć, że w przepisach dotyczących kar pieniężnych 

obowiązującej ustawy z dnia 19lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1592) przewiduje się także sankcje, których górna granica nie może 

przekroczyć określonej wartości wysokości wynagrodzenia, ale w każdym 

przep1s1e wprowadzającym tego rodzaju sankcję wskazuje się, że podstawą 

wymtaru kary jest "przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce 

narodowej za rok poprzedzający, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego" (por. art. 63 ust. l wym. ustawy). 

Projekt wart. 138 ust. 5 przewiduje, że w zakresie nieuregulowanym w 

ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z 

późn. zm.), który grupuje przepisy dotyczące zobowiązania podatkowego, w 

tym jego powstania, odpowiedzialności podatnika i zabezpieczenia wykonania 

zobowiązania podatkowego. Wydaje się, że przy takiej formule odesłania w 

uzasadnieniu projektu ustawy należałoby wskazać przynajmniej instytucje 

prawne, które będą miały zastosowanie w postępowaniu kamo

administracyjnym przewidzianym w tym projekcie. 

Reasumując, projekt w zakresie przepisów wprowadzających kary 

pieniężne, z wyjątkiem wyżej wskazanych zastrzeżeń, zasługuje na pozytywną 

optmę. 
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