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Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r.  

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz 

niektórych innych ustaw  

(druk nr 782) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw jest dokonanie transpozycji do polskiego 

porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/41/WE z dnia 6 maja 

2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych 

genetycznie (Dz. Urz. UE L 125 z 21.05.2009, str. 75), zwanej dalej „dyrektywą 

2009/41/WE”, regulującej zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie 

zmodyfikowanych. Ustawa wprowadza ponadto regulacje prawne mające na celu wykonanie 

postanowień rozporządzeń Unii Europejskiej, w tym zapewnienie stosowania na terytorium 

kraju rozporządzenia (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 

2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE L 287 05.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 650). 

Opiniowaną ustawą nowelizującą precyzuje się ponadto przepisy ustawy z dnia 

22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, które budziły wątpliwości 

interpretacyjne. 

W zakresie podstawowych zagadnień dotyczących mikroorganizmów i organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych ustawa reguluje kwestie: 

1) zamkniętego użycia mikroorganizmów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych  

2) prowadzenia zakładów inżynierii genetycznej; 

3) zamierzonego uwalniania organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska; 
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4) wprowadzania do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych. 

Ze względu na wyodrębnienie w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych kategorii mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych, 

określanych dalej jako „GMM”, zmianie uległ jej tytuł.  

Zgodne z treścią dyrektywy 2009/41/WE wprowadzono wyłączenia z zakresu 

stosowania ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Ustawy nie będzie się 

zatem stosować do modyfikacji genetycznych organizmu ludzkiego, w tym także 

w prenatalnej fazie jego rozwoju, jak również żywności i produktów leczniczych 

zawierających, składających się lub wytworzonych z organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych oraz do organizmów genetycznie zmodyfikowanych i pasz, o których 

mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

22 września 2003 r. dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych 

wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego dyrektywę 

2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455). Przepisów ustawy nie będzie się stosować 

również do magazynowania, hodowania, transportu, niszczenia, usuwania, lub 

wykorzystywania mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych, które zostały 

wprowadzone do obrotu na podstawie decyzji Komisji Europejskiej albo na podstawie 

decyzji państwa członkowskiego Unii Europejskiej w sprawie ich wprowadzenia do obrotu.  

W celu dostosowania do regulacji zawartych w dyrektywie 2009/41/WE nowelizacją 

dokonuje się także zmian treści niektórych dotychczasowych definicji ustawowych.  

Ustawa przewiduje m.in., że dotychczasowa definicja „zamkniętego użycia organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych”, stosowana na gruncie dotychczasowych przepisów, zostanie 

zastąpiona definicjami „zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie 

zmodyfikowanych” oraz „zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych”. 

Nowa definicja będzie obejmowała działania polegające na modyfikacji genetycznej 

mikroorganizmów lub na modyfikacji genetycznej organizmów innych niż mikroorganizmy, 

co ma związek z zakresem regulacji dyrektywy, która obejmuje wyłącznie zamknięte użycie 

mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych. 
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Wraz ze zmianą definicji zamkniętego użycia zmodyfikowana została definicja 

„mikroorganizmu genetycznie zmodyfikowanego”, oraz „organizmu genetycznie 

zmodyfikowanego”, dalej zwanego „GMO”. 

Ustawa wprowadza także definicję „zakładu inżynierii genetycznej” – przez który 

należy rozumieć pomieszczenia, budynki, laboratoria lub ich zespoły, przystosowane 

i przeznaczone do dokonywania zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie 

zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych. 

Wprowadzane przepisy regulują także zasady przeprowadzania „oceny zagrożenia”. 

Będą one miały zastosowanie zarówno do przypadków zamkniętego użycia 

mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych, jak i organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych. Z uwagi na zmianę prawa Unii Europejskiej w tym zakresie, 

przewidziano w ustawienie upoważnienie dla właściwego ministra do wydania 

rozporządzenia zawierającego wymagania dotyczące szczegółowych rodzajów środków 

bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej przewidziane dla 

poszczególnych kategorii zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO oraz 

klasyfikację mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego 

użycia GMM i zamkniętego użycia GMO.  

Przewiduje się, iż organem administracji właściwym do spraw mikroorganizmów 

i organizmów genetycznie modyfikowanych jest minister właściwy do spraw środowiska. Do 

zakresu jego działania będzie należało w szczególności wydawanie zgód i zezwoleń na: 

prowadzenie zakładów inżynierii genetycznej, zamknięte użycie mikroorganizmów 

genetycznie zmodyfikowanych, zamknięte użycie organizmów genetycznie modyfikowanych, 

zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska oraz 

wprowadzenie do obrotu produktów GMO. Ponadto minister ten będzie zobowiązany do 

kontroli przestrzegania przepisów ustawy o organizmach genetyczni zmodyfikowanych 

w zakresie zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska, monitorowania działalności 

regulowanej ustawą oraz koordynacji gromadzenia i wymiany informacji dotyczących 

zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i środowisku w zakresie w niej uregulowanym.  

W ustawie zostały zawarte przepisy wspólne dla działań zamkniętego użycia dotyczące: 

zasad przygotowania oceny zagrożenia przed rozpoczęciem zamkniętego użycia, rodzajów 

środków bezpieczeństwa zastosowanych w zakładach inżynierii genetycznej, zasad 

dotyczących udostępnienia informacji w zakresie zamkniętego użycia GMM i GMO. Główne 
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kryterium, którym będzie się kierował minister przy podejmowaniu decyzji w sprawie 

zamkniętego użycia GMM lub GMO, stanowić będą warunki w zakresie bezpieczeństwa, 

obejmujące: szczegółowe środki bezpieczeństwa przewidziane dla poszczególnych kategorii 

zamkniętego użycia GMM i GMO, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób 

dokonujących działań zamkniętego użycia GMM lub GMO, sposób postępowania 

z odpadami, cechy zakładów inżynierii genetycznej i ich wyposażenia, mające bezpośredni 

wpływ na izolację przestrzenną GMM lub GMO, oraz charakterystykę GMM, GMO 

i organizmów macierzystych. 

Ustawa reguluje także kwestie udostępniania informacji dotyczących GMM lub GMO, 

wyłączania z udostępnienia i przekazywania tych informacji Komisji Europejskiej oraz 

właściwym organom innych państw członkowskich (regulacje te wprowadzono na podstawie 

art. 18 dyrektywy 2009/41/WE). 

Zamieszczono również przepisy dotyczące informacji, jakie mają być przedmiotem 

wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładów inżynierii genetycznej – każde 

zamknięte użycie musi odbywać się w zakładzie inżynierii genetycznej, który posiada 

zezwolenie ministra właściwego do spraw środowiska. Określono zakres danych zawartych 

we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej oraz tryb 

ich składania.  

Mając na uwadze konieczność zapewnienia obowiązku informowania społeczeństwa 

o działaniach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska, uregulowano 

w ustawie zasady prowadzenia: Rejestru Zakładów Inżynierii Genetycznej, Rejestru 

Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych oraz Rejestru 

Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych. 

W ustawie określone zostały zasady podejmowania prac zamkniętego użycia 

mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych. W zależności od stopnia zagrożenia dla 

zdrowia ludzi i dla środowiska wyróżnia się cztery kategorie zamkniętego użycia 

mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych. Przesłanką wpływającą na podwyższenie 

lub obniżenie kategorii zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie 

zmodyfikowanych jest skala zamkniętego użycia. Przewiduje się, że w przeciwieństwie do 

kategorii II, III i IV, prowadzenie działań zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie 

zmodyfikowanych zaliczonych do I kategorii nie będzie wymagało uzyskiwania zgody, 

a jedynie zgłoszenia tych działań ministrowi właściwemu do spraw środowiska.  
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Przedmiotową nowelą uszczegółowiono przepisy dotyczące opracowania planu 

postępowania na wypadek awarii. Przed wniesieniem wniosku o wydanie decyzji na 

zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych zaliczonych do III lub IV 

kategorii zamierzający prowadzić prace zamkniętego użycia GMM będzie obowiązany 

powołać komisję do spraw awarii, jako organ doradczy w sprawach dotyczących tego planu, 

w skład której wejdą osoby wybrane spośród osób, które będą brały udział w zamkniętym 

użyciu GMM. Projekt planu będzie konsultowany z ministrem właściwym do spraw 

środowiska, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz właściwymi ze względu na 

miejsce położenia zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte 

użycie GMM: wojewodą, państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, 

wojewódzkim lekarzem weterynarii, Głównym Inspektorem Sanitarnym Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych oraz komendantem Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej. 

Mając na względzie konieczność pokrycia kosztów usunięcia skutków awarii lub 

roszczeń z tytułu wyrządzonej szkody, w przepisach dotyczących zasad prowadzenia działań 

zamkniętego użycia GMM zaliczonych do III lub IV kategorii uregulowano kwestię formy 

zabezpieczenia w związku z prowadzonymi działaniami. Zabezpieczenie stanowić będą 

mogły: umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gwarancja bankowa lub 

poręczenie bankowe. 

W ustawie wprowadzono regulacje dotyczące zamkniętego użycia organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych innych niż mikroorganizmy genetycznie zmodyfikowane. 

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2009/41/WE państwa członkowskie Unii Europejskiej 

mają obowiązek uregulować prawnie działania z mikroorganizmami genetycznie 

zmodyfikowanymi. W związku z powyższym do zamkniętego użycia organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych będzie się stosować niektóre przepisy dotyczące zamkniętego 

użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych. Zamknięte użycie organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych obejmuje ich wytwarzanie lub użytkowanie w zakładach 

inżynierii genetycznej. Organizmy genetycznie zmodyfikowane wykorzystywane 

w systemach zamkniętych zalicza się do I lub II kategorii, ponieważ, w myśl uzasadnienia, 

żywy zmodyfikowany organizm wyższy (roślina, zwierzę) nie stwarza większych zagrożeń 

niż jego nietransgeniczny odpowiednik. Żaden z organizmów wyższych, które obejmuje 

definicja organizmu zawarta w projekcie ustawy, nie powoduje zagrożeń przewidzianych dla 

III lub IV kategorii. W tej części ustawy zamieszczone zostały również przepisy dotyczące 
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zakresu przedmiotowego wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO lub na 

zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska. 

Kontrole przestrzegania przepisów ustawy będą prowadzone przez ministra właściwego 

do spraw środowiska (w zakresie zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska) oraz 

podmioty określone w odrębnych przepisach – na zasadach i w zakresie w nich określonych. 

Sposób kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową 

Inspekcję Pracy w zakresie zamkniętego użycia zapewni prawidłowe wdrożenie art. 16 

dyrektywy 2009/41/WE. W celu wdrożenia art. 10 ust. 2 dyrektywy 2009/41/WE 

wprowadzono przepisy umożliwiające ministrowi właściwemu do spraw środowiska 

uzyskiwanie opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz okręgowego 

inspektora pracy – przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii 

genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM oraz dokonywanie 

kontrolnego sprawdzenia danych podanych we wniosku o wydanie zezwolenia lub zgody, 

w celu stwierdzenia, czy wnioskodawca spełnia wymagania określone do prowadzenia 

danego rodzaju działalności. 

W związku z faktem, iż w 2003 r. zostało wydane rozporządzenie nr 1946/2003, 

stanowiące transpozycję na płaszczyźnie prawa unijnego postanowień Protokołu 

kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej, 

sporządzonego w Montrealu dnia 29 stycznia 2000 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2201), 

uchylono przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych „Wywóz za granicę i tranzyt produktów GMO” – powtarzające regulacje 

lub sprzeczne z przywołanym rozporządzeniem.. 

W zakresie przepisów karnych ustawa dostosowuje sankcje karne do nowego podziału 

działań zamkniętego użycia na dwie kategorie: zamkniętego użycia mikroorganizmów 

genetycznie zmodyfikowanych oraz zamkniętego użycia organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych. Rozszerza obszaru czynów zagrożonych sankcjami karnymi 

w odniesieniu do przepisów obowiązującej ustawy o organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych, wprowadzając nowe typy czynów zabronionych. 

Po za wskazanymi powyżej najistotniejszymi postanowieniami opiniowany akt prawny 

wprowadza zmiany w następujących ustawach: 

1) z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

2) z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, 
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3) z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, 

4) z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, 

5) z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 

6) z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, 

7) z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary, 

8) z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

9) z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, 

10) z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, 

11) z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, 

12) z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

Zmiany w powyższych aktach normatywnych, w głównej mierze, wynikają 

z konieczności dostosowania ich postanowień do nowych lub zmienionych instytucji 

prawnych wprowadzonych do dotychczasowej ustawy o organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych i zapewnienia spójności w ramach systemu prawnego tego reżimu spraw. 

Należy również podkreślić, iż jak wynika z uzasadnienia proponowana regulacja 

uwzględnia postanowienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 

19 grudnia 2013 r. w sprawie C-281/11 mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na 

podstawie art. 258 TFUE, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom państwa 

członkowskiego poprzez brak lub nieprawidłową transpozycję przepisów art. 2 lit. a, b, d oraz 

e, art. 3 ust. 3, art. 7, art. 8 ust. 2 i 3, art. 9 ust. 2 lit. a, art. 10 ust. 3 i 4, art. 18 ust. 1 akapit 

drugi, ust. 3 i 4 dyrektywy 2009/41/WE.  

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 80. posiedzeniu w dniu 28 listopada 2014 r. 

pochodziła z przedłożenia rządowego.  



– 8 – 

Projekt rządowy wpłynął do Sejmu w dniu 15 maja 2014 r. (druk sejmowy nr 2394) 

i został skierowany do pierwszego czytania do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa . Komisja skierowała projekt do podkomisji. 

Efekt tych prac został zawarty w sprawozdaniu wymienionej Komisji (druk nr 2622). 

Komisja wprowadziła do projektu poprawki m. in.: modyfikujące wprowadzane niniejszą 

nowelą definicje ustawowe oraz poprawkę wprowadzającą do ustawy o organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych regulację w zakresie utworzenia „Rejestru Upraw Roślin 

Genetycznie Zmodyfikowanych”.  

W pozostałym zakresie poprawki wprowadzone przez Komisję miały charakter 

doprecyzowujący i poprawiający jakość legislacyjną projektu. 

Podczas drugiego czytania na 73. posiedzeniu Sejmu w związku z nieuzgodnieniem 

stanowiska rządu i zastrzeżeniami ministra rolnictwa dotyczącymi umieszczenia w projekcie 

propozycji Rejestru Upraw Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych, w trakcie posiedzenia 

przerwano obrady. Decyzją Prezydium Sejmu ponownie skierowano projekt ustawy zawarty 

w sprawozdaniu w druku nr 2622 do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa w celu sporządzenia poprawionego sprawozdania. W dodatkowym sprawozdaniu 

(druk sejmowy nr 2885) Komisja wprowadziła poprawki w przeważającej mierze 

o charakterze doprecyzowująco-porządkowym (uwzględniające w szczególności uwagi 

podniesione w Opinii z dnia 28 lipca 2014 r. o zgodności z prawem Unii Europejskiej 

niniejszego projektu, wyrażonej przez ministra właściwego do spraw członkostwa 

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) oraz poprawkę usuwającą z projektu ustawy 

regulację wprowadzającą Rejestr Upraw Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych. 

Podczas 80. posiedzenia, wobec braku poprawek w drugim czytaniu, Sejm przystąpił 

do trzeciego czytania i (po odrzuceniu wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości) 

uchwalił ustawę w brzmieniu proponowanym przez Komisję. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) w art. 1 pkt 6, w dodawanym art. 6b ust. 5, w art. 1 pkt 18, w dodawanym art. 15v ust. 5, 

w art. 1 pkt 31, w art. 34 ust. 4, w art.. 1 w pkt 36, w art. 40 ust. 3, w art. 1 pkt 41, w art. 

50 ust. 3, w art. 16:  
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We wskazanych jednostkach redakcyjnych należy skorygować nieprawidłowe odesłanie 

do art. 14a ust. 3, z uwagi na fakt, iż przepisem określającym zakres stosownych informacji, 

które mają pozostać wyłączone z udostępnienia, postanowieniem ministra właściwego do 

spraw środowiska, jest art. 14a.  ust. 4. 

 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 6, w art. 6b w ust. 5, w art. 1 w pkt 18, w art. 15v w ust. 5, w art. 1 

w pkt 31, w art. 34 w ust. 4, w art. 1 w pkt 36, w art. 40 w ust. 3, w art. 1 pkt 41, 

w art. 50 w ust. 3 i w art. 16 wyrazy „art. 14a ust. 3” zastępuje się wyrazami 

„art. 14a ust. 4”; 

 

2) w art. 1 pkt 13, art. 14 ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych: 

We wskazanym powyżej przepisie w ustawie po raz pierwszy odsyła się do ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z § 158 Zasad techniki prawodawczej w takim przypadku przytacza się tytuł aktu 

w całości wraz z publikatorem. Konsekwencją tej poprawki będzie stosowna zmiana w art. 1 

w pkt 18, w art. 15j ust. 4. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1:  

– w pkt 13, w art. 14 po wyrazach „oddziaływania na środowisko” dodaje się 

wyrazy „(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)”, 

– w pkt 18, w art. 15j w ust. 4 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, 

z późn. zm.)”; 

 

3) w art. 1 w pkt 22, art. 21 ust. 2 ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych: 

Wskazany powyżej przepis wskazuje jakie informacje powinien zawierać wniosek 

o wyrażenie zgody na zamknięte użycie GMO. Należy zauważyć, że w pkt 4 i 9 przepisu 

art. 21 ust. 2 wskazany został identyczny zakres danych, które należy przedstawić. 

W związku z powyższym należy usunąć z ustawy jeden z dwóch jednobrzmiących przepisów. 
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Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 22, w art. 21 w ust. 2 skreśla się pkt 9; 

 

4) w art. 8: 

W art. 8 ustawy zmienia się brzmienie w art. 16 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 

28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary, poprzez wprowadzenie odpowiedzialności na podstawie tejże ustawy, za 

czyny określone w art. 65 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach 

i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Należy jednakże podkreślić, iż w sprawach 

o czyny, o których mowa w art. 65 orzekanie następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 

24 sierpnia 2001 r – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, zaś zgodnie z art. 1 

ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 

ustawa ta określa zasady odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary, ale jako 

przestępstwa albo przestępstwa skarbowe. Mając na uwadze, wskazaną powyżej wiodącą 

zasadę ustawy z dnia 28 października 2002 r., należy rozważyć celowość proponowanej 

regulacji we wskazanym powyżej zakresie. 

 

 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Legislator 

 


