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Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych 

(druk nr 800) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa dokonuje zmian w zasadach dysponowania indywidualną kwotą mleczną 

w przypadku otrzymania przez producenta dodatkowej kwoty z krajowej rezerwy kwoty 

mlecznej, poprzez: 

1) uchylenie przepisu przewidującego potrącanie na rzecz krajowej rezerwy 5% kwoty 

indywidualnej stanowiącej przedmiot umowy zbycia, 

2) ograniczenie zakazu zbycia oraz oddania w używanie kwoty indywidualnej przed 

upływem 2 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu kwoty, jedynie do wielkości kwoty 

przyznanej z krajowej rezerwy. 

Termin wejścia w życie ustawy został określony na dzień ogłoszenia. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2014 r. w oparciu 

o przedłożenie poselskie (druk sejmowy nr 2934). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja w prowadziła do projektu poprawki mieszczące 

się w przedmiocie przedłożenia (m. in. dodała przepis zakładający zachowanie ważności 

dotychczasowych aktów zrzeczenia się praw wynikających z decyzji w sprawie przyznania 

kwot indywidualnych z krajowej rezerwy, dokonanych w ramach zbycia kwot 

indywidualnych). W trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) nie zgłoszono 

dodatkowych poprawek. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia poselskiego ze 

zmianami wprowadzonymi przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 1 i 3 noweli, art. 15 ust. 5 i art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy o organizacji rynku 

mleka i przetworów mlecznych. 

Zgodnie z art. 15 ust. 5 producent, który otrzymał indywidualną kwotę mleczną 

przyznaną z krajowej rezerwy nie może dokonać zbycia albo oddać w używanie całości albo 

części kwoty indywidualnej otrzymanej z krajowej rezerwy (w okresie dwóch lat od dnia 

wydania decyzji przyznającej kwotę). 

Odzwierciedleniem art. 15 ust. 5 jest art. 23 ust. 2 pkt 2. Przepis ten stanowi o decyzji 

odmawiającej zatwierdzenia umowy zbycia albo oddania w używanie kwoty mlecznej, jeśli 

zbycie albo oddanie w używanie następuje przed upływem 2 lat od wydania decyzji 

przyznającej kwotę z krajowej rezerwy. W przepisie tym przesłanki odmowy wydania decyzji 

zatwierdzającej umowę zbycia albo oddania w używanie kwoty mlecznej określono jednak 

odmiennie niż te wskazane w art. 15 ust. 5. Wskazano bowiem, że odmawia się zatwierdzenia 

umowy zbycia albo oddania w używanie kwoty mlecznej, w sytuacji gdy wniosek dotyczy, 

stanowiącej własność producenta, całości kwoty indywidualnej (a nie całości lub części 

kwoty indywidualnej przyznanej z krajowej rezerwy), jeśli wielkość jej odpowiada wielkości 

kwoty indywidualnej przyznanej z krajowej rezerwy. 

Powyższa konstrukcja (art. 23 ust. 2 pkt 2) oznacza, że pomimo wyraźnego brzmienia 

art. 15 ust. 5 producent będzie mógł zbyć kwotę mleczną pochodzącą z krajowej rezerwy 

przed upływem dwóch lat od wydania decyzji przyznającej tą kwotę. Właściwy miejscowo 

dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego będzie mógł bowiem odmówić 

zatwierdzenia umowy zbycia kwoty mlecznej jedynie w przypadku, gdy umowa dotyczyć 

będzie całości indywidualnej kwoty mlecznej i jedynie wtedy, gdy kwota ta będzie 

odpowiadać wielkości kwoty przyznanej z krajowej rezerwy. I tak np. brak będzie podstaw 

do odmowy zatwierdzenia umowy zbycia części kwoty indywidualnej, choćby w jej wyniku 

producentowi pozostała kwota mleczna o wielkości mniejszej niż kwota przyznana z rezerwy 

krajowej. 

Wątpliwość budzi też samo sformułowanie „której wielkość odpowiada wielkości kwoty 

indywidualnej przyznanej z krajowej rezerwy”. Jedyną właściwą interpretacją wydaje się być 

uznanie, że jest to wielkość równa kwocie przyznanej z krajowej rezerwy, co uznać można za 

nieodpowiadające  intencji projektodawców zmian.  
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Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, z mocy prawa, „dyrektor oddziału 

terenowego ARR stwierdzając wielkość kwoty przysługującej stronom umowy uwzględni 

wielkość kwot wynikających z decyzji w sprawie przyznania kwot indywidualnych 

z krajowej rezerwy tak, aby zbywca lub oddający w używanie nie przysparzał sobie korzyści 

majątkowych w odniesieniu do kwoty indywidualnej, którą otrzymał z krajowej rezerwy”. 

Takie stwierdzenie projektodawców ustawy nie znalazło jednak odbicia w zaproponowanych 

przepisach. Stwierdzenie wielkości kwot przysługujących stronom umowy może nastąpić 

w drodze decyzji zatwierdzającej umowę (art. 23 ust. 1 pkt 1). Tymczasem zmiany 

dokonywane opiniowaną ustawą obejmują art. 23 ust. 2 pkt 2, dają więc podstawę jedynie do 

odmowy zatwierdzenia umowy.  

Propozycja poprawki zakłada, że właściwy dyrektor oddziału terenowego Agencji 

Rynku Rolnego odmawia zatwierdzenia umowy zbycia albo oddania w używanie 

indywidualnej kwoty mlecznej, jeśli w wyniku dojścia do skutku umowy wielkość 

pozostałej kwoty przysługującej producentowi byłaby mniejsza niż wielkość kwoty 

indywidualnej przyznanej z rezerwy krajowej.  

Propozycja poprawki: 

– w art.1 w pkt 3, pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) producent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z krajowej rezerwy 

przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dla dostawców bezpośrednich, przed 

upływem 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, złoży 

wniosek o zatwierdzenie umowy zbycia albo oddania w używanie całości albo 

części kwoty indywidualnej dla dostawców hurtowych lub dostawców 

bezpośrednich stanowiącej własność producenta, a w wyniku umowy wielkość 

kwoty indywidualnej przysługującej temu producentowi byłaby mniejsza niż 

wielkość kwoty indywidualnej przyznanej mu z krajowej rezerwy, lub”; 

2) art. 2 noweli. 

Zgodnie z art. 2 opiniowanej ustawy do postępowań wszczętych od dnia 1 sierpnia 

2014 r. na podstawie art. 22 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, 

i niezakończonych wydaniem decyzji na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, stosuje się 

przepisy nowe. Jednocześnie zachowuje moc zrzeczenie się na piśmie praw wynikających 

z decyzji w sprawie przyznania kwoty indywidulanej z krajowej rezerwy, o którym mowa 
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w art. 15 ust. 5 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów 

mlecznych. 

Powyższy przepis może budzić szereg wątpliwości. 

Po pierwsze, przepis ten przewiduje bezpośrednie działanie prawa nowego 

w wszczętych i nie zakończonych postępowaniach. Tymczasem zmieniane przepisy ustawy to 

nie tylko przepisy proceduralne (art. 23 ust. 2 pkt 2), ale także przepisy materialne (art. 15 

ust. 5 oraz art. 22 ust. 12). Stąd adekwatnym do zamiaru ustawodawcy powinno być nie tyle 

odwołanie się w przepisie do wszczętych postępowań, a do spraw dotyczących zbycia 

i oddania w używanie indywidualnej kwoty mlecznej. Pozwoliłoby to uniknąć wątpliwości 

jakie przepisy zastosować co do możliwości „potrącenia” 5% kwoty indywidualnej na rzecz 

rezerwy krajowej. 

Po drugie, odwołanie się w art. 2 ust. 1 noweli jedynie do postępowań wszczętych na 

podstawie art. 22 ustawy spowoduje, że nowymi przepisami objęte zostaną jedynie umowy 

zbycia kwoty mlecznej, a już nie umowy oddania kwoty mlecznej w używanie. Zatwierdzenie 

umów oddania w używanie kwoty mlecznej następuje bowiem, nie na podstawie art. 22, a na 

podstawie art. 22a ustawy. 

Po trzecie, brzmienie przepisu przewidujące stosowanie nowych przepisów do 

wszczętych postępowań zakłada (a contrario), że w przypadku postępowań jeszcze nie 

wszczętych (np. w stosunku do umów już zawartych, a jeszcze nie zgłoszonych do 

zatwierdzenia) znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe, co wydaje się nie być intencją 

ustawodawcy. 

Po czwarte, zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 2, brak jest podstaw do uznania, że 

nowe przepisy objąć mają już zawarte, a tym bardziej już zatwierdzone, umowy zbycia kwoty 

mlecznej, w zakresie zrezygnowania z obowiązku przekazania 5% zbywanej indywidualnej 

kwoty mlecznej, na rzecz rezerwy krajowej. Nowe prawo objąć ma bowiem jedynie 

postępowania (a nie jak wspominano wcześniej sprawy) niezakończone wydaniem decyzji na 

podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Do 

postępowań zakończonych wydaniem decyzji o zatwierdzeniu umowy znajdą zastosowanie 

przepisy dotychczasowe. Jako niewystarczający do wzruszenia takich decyzji uznać należy 

tryb nadzwyczajny z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (zmodyfikowany 

art. 3 ust. 2 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych). Przepis ten daje 

jedynie możliwość (przy zaistnieniu przesłanki interesu społecznego lub słusznego interesu 
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strony) zmiany ostatecznej decyzji na mocy, której strona nabyła prawo. Przepis ten nie 

wprowadza natomiast obowiązku dokonania takiej zmiany. Właściwy organ nie będzie więc, 

wbrew uzasadnieniu do projektu ustawy, „zobowiązany do ustalenia wyższej o 5% wielkości 

kwoty przysługującej nabywcy niż wynikającej z pierwotnie wydanej decyzji”. 

Propozycja poprawki zakłada, że nowe przepisy znajdą zastosowanie do 

wszystkich zgłoszonych do zatwierdzenia od dnia 1 sierpnia 2014 r. umów. Zarówno 

umów zbycia jak i umów oddania w używanie indywidualnej kwoty mlecznej. Dalej 

propozycja poprawki jednoznacznie przesądza, że nowe rozwiązania obejmą nie tylko 

przesłanki do odmowy zatwierdzenia takich umów, ale także rezygnację z konieczności 

przekazywania 5% kwoty umowy zbycia na rzecz rezerwy krajowej. W konsekwencji 

propozycja poprawki wskazuje na konieczność wzruszenia już wydanych (na podstawie 

wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia 2014 r.) ostatecznych decyzji zatwierdzających 

dotychczasowe umowy. To ostanie założenie spełnia postulat uzasadnienia do projektu 

ustawy, zgodnie z którym „producenci mleka, którzy przed dniem wejścia w życie 

nowelizacji nabyli kwoty indywidualne, nie mogą być poszkodowani względem 

producentów, którzy dokonają nabycia kwot po wejściu w życie przedmiotowej nowelizacji”. 

Jednocześnie propozycja poprawki utrzymuje przewidziane ustawą pozostawienie 

w mocy zrzeczeń indywidualnych kwot mlecznych już dokonanych na podstawie art. 15 

ust. 5 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. 

Propozycja poprawki: 

– art. 2 otrzymuje brzmienie 

„Art. 2. 1. Do umów zbycia oraz oddania w używanie całości albo części kwoty 

indywidualnej przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dostawców bezpośrednich, 

zgłoszonych do zatwierdzenia od dnia 1 sierpnia 2014 r. stosuje się przepisy ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Zachowują ważność dokonane zrzeczenia praw wynikających z decyzji w sprawie 

przyznania kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy, o których mowa w art. 15 ust. 5 ustawy 

zmienianej w art. 1. 

3. Właściwy miejscowo dla zbywcy dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku 

Rolnego zmienia ostateczną decyzję zatwierdzającą umowę zbycia całości albo części kwoty 

indywidualnej przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dostawców bezpośrednich, 

w zakresie wielkości kwoty indywidualnej przysługującej każdej stronie umowy.”; 
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3) art. 3 noweli. 

Termin wejścia w życie opiniowanej ustawy został określony na dzień jej ogłoszenia. 

Tymczasem zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego ustawa 

powinna wchodzić w życie z zachowaniem odpowiedniej vacatio legis. Nakaz ten wynika 

z ogólnej zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa 

oraz zasady przyzwoitej legislacji (art. 2 Konstytucji). Trybunał wskazuje, że termin wejścia 

w życie nowych przepisów powinien stwarzać realną gwarancję wszystkim ich adresatom do 

przygotowania się do realizacji postanowień nowowprowadzanych aktów.  

Minimalny standard terminu wejścia w życie ustawy określa art. 4 ust. 1 ustawy 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych przewidujący, jako 

zasadniczy, czternastodniowy okres vacatio legis. Wyjątki od tej zasady określa art. 4 ust. 2 

powołanej ustawy, zgodnie z którym w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą 

wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa 

wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego 

państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień 

ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.  

Należałoby rozważyć, czy w przypadku opiniowanej ustawy ważny interes państwa 

wymaga natychmiastowego jej wejścia w życie, a zasady demokratycznego państwa 

prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.  

 

 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator 


