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Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem 

przepisów dotyczących informowania o wymaganiach dotyczących wprowadzania, przy 

użyciu poczty, na terytorium Unii Europejskiej osobistych przesyłek produktów pochodzenia 

zwierzęcego, które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 14 września 2012 r. w 

oparciu o projekt rządowy (druk sejmowy nr 601). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która naniosła szereg poprawek o charakterze 

legislacyjnym. 

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

ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) Zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 206/2009 międzynarodowi przewoźnicy osób, w 

tym operatorzy transportu powietrznego i morskiego oraz biura podróży, jak również 

podmioty świadczące usługi pocztowe, powinni zwracać uwagę swoich klientów na zasady 

ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, w szczególności poprzez przekazywanie 

informacji o zasadach wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej osobistych przesyłek 

produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Opiniowana ustawa nakłada na operatorów pocztowych obowiązek określenia w 

regulaminie świadczenia usług pocztowych sposobu informowania o zasadach wprowadzania 

na terytorium Unii Europejskiej przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego. 

Należy zauważyć, że art. 4 rozporządzenia nr 206/2009 może być stosowany 

bezpośrednio i nie wymaga przepisów wykonawczych (art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej). Przyjmuje się, że materia określona w rozporządzeniu nie może być 

precyzowana i powtarzana przez prawo krajowe. Można ją implementować gdy wynika to z 

treści rozporządzenia (bezpośrednio lub pośrednio) lub dla zapewnienia jego wykonania przez 

wskazanie organów lub sankcji.1  

                                                 
1 Patrz: J. Barcz (red.): Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie skuteczności 
prawa Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Departament 
Prawa Unii Europejskiej. Warszawa 2009. s. 36-44. 
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Uzasadnienie ustawy nie odpowiada na pytanie, dlaczego ustawodawca  zdecydował 

się, na dodanie do ustawy – Prawo pocztowe art. 24 ust. 1a i art. 49 ust. 1a, poprzestając na 

stwierdzeniu że jest to konsekwencją regulacji z art. 4 rozporządzenia. Trudno jednoznacznie 

wskazać na jakiej zasadzie oparta jest ta konsekwencja. Wydaje się że przepisy te mają 

sprzyjać wykonaniu art. 4 rozporządzenia nr 206/2009.  

Informacja o konsultacjach społecznych również nie odpowiada na to pytanie, 

chociaż omawia dlaczego sposób informowania o zasadach wprowadzania na terytorium Unii 

Europejskiej przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego powinien znaleźć 

się w regulaminie świadczenia usług pocztowych, a nie np. w regulaminach albo w umowach.  

Jeżeli nie ma uzasadnienia dla zmiany Prawa pocztowego należy rozważyć 

poprawkę polegającą na skreśleniu art. 2. 

 

2) Należy podzielić uwagi podniesione  w opinii Biura Analiz Sejmowych z dnia 22 

sierpnia 2012 r.2 dotyczące braku wyraźnego upoważnienia organów celnych do niszczenia 

przejętych osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego niespełniających 

wymogów określonych w rozporządzeniu nr 206/2009 i w odniesieniu do których sąd orzekł 

ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa, oraz poprawienia redakcji przepisu art. 33 ust. 2a 

dodawanego do ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej, tak aby uwzględniał przesyłki  

wydane pod przymusem przez podróżnych lub operatora pocztowego.  

Wprowadzenie do opiniowanej ustawy stosownych poprawek dotyczących 

rozszerzenia kompetencji organów celnych mogłoby narazić przepisy ustawy na zarzut 

niekonstytucyjności, ze względu na przekroczenie materii ustawy uchwalonej przez Sejm (w 

szczególności w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 września 2008 r. sygn. 

K 5/07). Stąd zasadną może być propozycja wystąpienia przez Senat ze stosowną inicjatywą 

ustawodawczą zmieniająca art. 31 Prawa celnego. Zgodnie z art. 69 Regulaminu Senatu, 

jeżeli w toku prac nad ustawą uchwaloną przez Sejm komisja dostrzeże potrzebę 

wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię rozpatrywanej ustawy, to 

wraz z projektem uchwały, o którym mowa w art. 68 ust. 2 Regulaminu, komisja może 

przedstawić wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem odpowiedniej 

ustawy (tzw. szybka ścieżka legislacyjna). 

 
                                                 
2 M. Szydło: Opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz 

ustawy – Prawo pocztowe (druk sejmowy nr 601). 
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Propozycja poprawki: 

- w art. w pkt 3  w lit. b, w ust. 2a wyraz „przekazane” zastępuje się wyrazem „wydane”; 
 
 

 

Michał Gil 

starszy legislator 

 

 


