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Opinia o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(druk nr 547) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wskazanie podstawy prawnej do ustalania w drodze decyzji 

administracyjnych kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych przez 

osoby niebędące beneficjentami pomocy pochodzącej z funduszy Unii Europejskiej albo 

krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii 

Europejskiej lub finansowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

W obecnym stanie prawnym część orzecznictwa stoi na stanowisku, że brak jest 

podstaw do dochodzenia takich roszczeń poprzez decyzję administracyjną, wobec czego 

właściwym środkiem prawnym jest droga cywilna, oparta na przepisach o bezpodstawnym 

wzbogaceniu. 

Zdaniem ustawodawcy, większa skuteczność drogi cywilnej, krótszy czas oczekiwania 

na rozstrzygnięcie w procedurze administracyjnej oraz niższe koszty postępowania 

uzasadniają ściąganie przedmiotowych należności na podstawie decyzji administracyjnej.  

Ponadto ustawa wydłuża termin płatności należności ustalonych decyzją o nienależnie 

lub nadmiernie pobranych środkach publicznych z 14 do 60 dni. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisja Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Komisja nie wniosła do projektu poprawek. 

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

ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez projektodawcę. 

 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) Na podstawie ust. 1a dodawanego do art. 29 ustawy o Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, przepis umożliwiający ustalenie w drodze decyzji administracyjnej 

kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych (art. 29 ust. 1), będzie 

stosowany również do podmiotów niebędących stronami postępowania w sprawie przyznania 

płatności lub pomocy finansowej, które nienależnie lub nadmiernie pobrały środki publiczne. 

Wydaje się, że podmioty, które niebyły stronami decyzji przyznającej, zawsze będą 

osobami nieuprawnionymi do całości pobranych środków, co uzasadnia ich zwrot w całości.  

Trudno sobie wyobrazić sytuację, aby takie osoby mogły otrzymać środki w części zasadnie,  

co wiązałoby się z obowiązkiem zwrotu jedynie tej części środków, które zostały pobrane 

"nadmiernie".  

Wobec powyższego proponuję następującą poprawkę: 

 

- w art. 1 w pkt 1, w ust. 1a  skreśla się wyrazy "lub nadmiernie"; 

 

2) Nowelizacja ust. 7 w art. 29 ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa wydłuża termin zwrotu nienależnej płatności z 14 do 60 dni od dnia doręczenia 

decyzji ustalającej wysokość obowiązku. Opiniowana ustawa nie wprowadza przepisów 

intertemporalnych. W szczególności mogą budzić wątpliwości stany faktyczne, w których 

w dniu wejścia w życie ustawy, upłynął już termin czternastodniowy, ale wciąż nie minęło 60 

dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość obowiązku. Aby rozstrzygnąć 
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wątpliwości dotyczące ustalenia terminu wymagalności obowiązku, proponuję wprowadzenie 

następującego przepisu przejściowego: 

 

- po art.1 dodaje się art. … w brzmieniu: 

"Art. …. Do należności, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, 

ustalonych decyzją doręczoną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 

29 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.";   

 

 

Michał Gil 

Starszy legislator 


