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Opinia o ustawie o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 575) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Celem ustawy jest przedłużenie okresu obowiązywania dotacji z Budżetu Państwa do 

składek w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe 

rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej dla rolniczych organizacji 

zawodowych i samorządowych. Dotychczasowe dofinansowanie wygasło z końcem 2013 r.  

Ustawa przedłuża dofinansowanie o rok – do końca 2014 r. 

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

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2014 r. w oparciu 

o przedłożenie poselskie (druk sejmowy nr 2053). Pierwotnie projekt zakładał przedłużenie 

dofinansowania dla rolniczych organizacji zawodowych i samorządowych do roku 2020. 

W trakcie prac w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi skrócono ten okres do końca 

2014 r. Ponadto Komisja wprowadziła szereg poprawek techniczno-legislacyjnych. 

W trakcie drugiego czytania zgłoszono poprawki przedłużające okres refundacji do 

końca 2016 r. oraz poprawkę dodającą przepis przejściowy, który umożliwia finansowanie 

działań podjętych od początku 2014 r. 
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Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu uwzględniającym poprawkę dodającą przepis 

przejściowy.  

 

III. Uwaga szczegółowa 

 

Ustawa nowelizowana, w zakresie ustalenia okresu trwania dofinansowania, posługuje 

się wadliwą techniką legislacyjną. W przepisie merytorycznym powinna zostać zawarta 

norma postępowania (dofinansowanie organizacji) o charakterze bezterminowym, 

a w przepisach końcowych należało wskazać termin utraty mocy przez przepis merytoryczny 

(z dniem 1 stycznia 2014 r.).
1
   

Konsekwencją tego błędu jest nowelizacja przepisów, które ekspirowały z systemu 

prawnego, czego prawodawca powinien się wystrzegać.  

Naprawa ustawy w tym zakresie obecnie jest już niemożliwa. Dlatego powyższą 

uwagę należy traktować jako wniosek de lege ferenda, by tworząc przepisy o ograniczonym 

czasie obowiązywania posługiwać się przepisami o utracie mocy przez przepis materialny. 

 

 

Michał Gil 

Starszy legislator 

 

                                                 

1
 Patrz: § 38 ust. 1 (Przepisy końcowe zamieszcza się w następującej kolejności: 1)   przepisy uchylające; 

2)   przepisy o wejściu ustawy w życie; 3)   w razie potrzeby - przepisy o wygaśnięciu mocy ustawy.) i § 52 

ust. 1 (Przepis określający termin wygaśnięcia mocy obowiązującej ustawy albo poszczególnych jej 

przepisów zamieszcza się tylko w przypadku, gdy ustawa albo jej poszczególne przepisy mają 

obowiązywać w ograniczonym czasie; wygaśnięcie mocy obowiązującej ustawy albo poszczególnych jej 

przepisów można uzależnić od wystąpienia zdarzenia przyszłego tylko w przypadku, gdy termin jego 

wystąpienia można ustalić w sposób niebudzący wątpliwości i zostanie on urzędowo podany do wiadomości 

publicznej.) Zasad techniki prawodawczej. 

 


