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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 

(druk nr 747) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest w pierwszym rzędzie dostosowanie systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygn. akt P 40/12) dotyczącego ustawy 

z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (ustawa o ewidencji). 

W obecnym stanie prawnym producenci rolni mogą ubiegać się o płatności z funduszy 

w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. W tym celu wprowadzono krajowy 

system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 

przyznanie płatności. System ten związany jest z ochroną interesów finansowych Unii; ma 

umożliwić identyfikację każdego producenta, gospodarstwa rolnego, działki rolnej oraz 

wniosku o przyznanie płatności, a przez to zapobiec pobieraniu nienależnych płatności. 

Przepis art. 12 ust. 1 ustawy o ewidencji w obowiązującym brzmieniu przewiduje, że 

jednocześnie z wpisem do ewidencji producentów nadaje się numer identyfikacyjny. 

Zakwestionowany przez Trybunał ust. 4 przewiduje, że w przypadku małżonków oraz 

podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się jeden numer 

identyfikacyjny; numer nadaje się temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego 

współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę. W praktyce był on rozumiany 

w ten sposób, że małżonkowie, nawet jeśli istnieje między nimi rozdzielność majątkowa 

i posiadają odrębne gospodarstwa rolne, nie mogą mieć osobnych numerów. A to oznacza, że 

tylko jeden z nich może ubiegać się o płatności w stosunku do swojego gospodarstwa. 
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Tymczasem inne osoby prowadzące gospodarstwa rolne nie mają tego ograniczenia. Ponadto, 

przepis ten zachęca do niezawierania związków małżeńskich, bądź ich rozwiązywania.  

Z tego względu Trybunał uznał art. 12 ust. 4 ustawy o ewidencji za naruszający 

konstytucyjne zasady równości wobec prawa oraz szczególnej ochrony małżeństwa (art. 32 

ust. 1 w zw. art. 18 Konstytucji). 

Poza ustanowieniem mechanizmu odrębnej rejestracji małżonków ustawa wprowadza 

elementy kontradyktoryjności do postępowania rejestracyjnego oraz zasadę dokonywania 

rejestracji w drodze decyzji administracyjnej zamiast czynności materialno–technicznej. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 78. posiedzeniu w dniu 23 października 2014 r. w oparciu 

o projekt senacki (druk nr 2542). Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziła 

do niego poprawki zbieżne z zaprezentowanym podczas prac nad projektem ustawy 

w Senacie stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Polegały one m.in. na 

ograniczeniu stosowania w postępowaniu rejestracyjnym zasad ogólnych procedury 

administracyjnej oraz zmianie formy  rejestracji rolników (czynność materialno-techniczna 

została zastąpiona decyzją administracyjną).  

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek i Sejm przyjął ustawę w brzmieniu 

zaproponowanym przez Komisję. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) Ustawa wprowadza odstępstwa od podstawowych zasad postępowania 

administracyjnego. Ustawa m. in.: 

a) eliminuje zasadę podejmowania z urzędu lub na wniosek wszelkich czynności 

niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy (art. 7 

kpa), wprowadzając w jej miejsce zasadę dowodzenia okoliczności przez strony 

postępowania, 

b) uzależnia pouczenie strony, co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą 

mieć wpływ na ustalenie jej praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania od 
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żądania strony, przy czym organ nie będzie miał obowiązku pouczenia strony nawet o prawie 

do takiego żądania. 

Powyższe sprawia, że strona postępowania dla realizacji swoich praw będzie 

potrzebowała profesjonalnego pełnomocnika. Należy jednak pamiętać, że procedura 

administracyjna nie przewiduje możliwości zwrotu stronie kosztów poniesionych na 

wynagrodzenie takiego pełnomocnika.  

Ze względu na przyjęte rozwiązanie zastosowana procedura nie daje gwarancji realizacji 

materialnych praw stronie postępowania. Jest to przejaw braku lojalności ustawodawcy 

wobec adresata normy prawnej, co mogłoby zostać poczytane nawet za naruszenie zasady 

demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). 

Ponadto może pojawić się wątpliwość, czy określone w art. 3a ust. 2 i 3 zasady 

postępowania są przepisem szczególnym tylko wobec przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego,  które bezpośrednio z nimi korespondują (np. art. 3a ust. 2 pkt 1 ustawy 

o ewidencji i art. 7 kpa), czy też wyłączają stosowanie wszystkich przepisów zawartych  

w rozdziale 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (np. art. 8 kpa). 

Oceniając to rozwiązanie należy zauważyć, że propozycja zawarta w projekcie 

Senackim, sprowadzająca się do przedstawienia przez stronę  dokumentów potwierdzających 

prowadzenie działalności rolniczej w oddzielnym gospodarstwie rolnym na żądanie 

kierownika biura powiatowego Agencji, była pozbawiona powyższych wad. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1: 

a) skreśla się pkt 1, 

b) w pkt 3 po wyrazach "ust. 1" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a 

oraz dodaje się lit. b w brzmieniu: 

"b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Producent jest obowiązany przedstawić na żądanie kierownika biura 

powiatowego Agencji dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności 

rolniczej w oddzielnym gospodarstwie rolnym.”, 

c) w pkt 6, w art. 17 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 

w brzmieniu: 



– 4 – 

"2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, 

dokumenty, o których mowa w art. 11 ust. 1a, uwzględniając dokumenty 

uprawdopodabniające posiadanie środków produkcji rolnej, w tym gruntów rolnych, 

oraz dokumenty wskazujące na samodzielne ponoszenie przez wnioskodawcę wydatków 

związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.”; 

 

2) Dodawany w art.12 ustawy o ewidencji ust. 4a nakazuje wpisać małżonka lub 

współposiadacza prowadzącego odrębne gospodarstwo rolne do ewidencji producentów 

i nadać mu się odrębny numer identyfikacyjny. Tym samym przepis powtarza treść art. 12 

ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 11 ust. 1 i w zw. z art. 12 ust. 1, co uzasadnia jego skreślenie. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 4 skreśla się lit. c. 

 

 

Michał Gil 

Starszy legislator 

 


