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Warszawa, dnia 2 marca 2015 r. 

Opinia do ustawy o  wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  

(druk nr 837) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest stworzenie podstaw prawnych wdrażania Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Tym samym ustawa ma wprowadzić do krajowego 

porządku prawnego regulacje dotyczące pomocy współfinansowanej ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konieczność 

opracowania nowej ustawy w obszarze rozwoju obszarów wiejskich wynika z rozpoczęcia 

nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania rozwoju obszarów wiejskich z budżetu Unii 

Europejskiej na podstawie nowego pakietu unijnych aktów prawnych regulujących zasady 

wdrażania tej polityki.
1
 

Ustawa ustanawia organizacyjne ramy procesu wspierania rozwoju obszarów wiejskich. 

Nadaje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi przymiot instytucji zarządzającej. 

Wyznacza Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako akredytowaną agencję 

płatniczą. Określa zadania podmiotów wdrażających i instytucji pośredniczących. Ustawa 

reguluje formę sprawowania nadzoru nad poszczególnymi podmiotami  uczestniczącymi we 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. 

Pomoc będzie przyznawana na podstawie decyzji administracyjnych lub w drodze 

umów. Procedura administracyjna została uproszczona poprzez m.in. ograniczenie niektórych 
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obowiązków organów postępowania. Akta spraw administracyjnych będą po zakończeniu 

postępowania   przechowywane w formie cyfrowej kopii. 

Ustawa określa sposób zawarcia i minimalną treść umowy o udzielenie pomocy. 

Utrzymano zasadę reglamentacji uprawnień w zakresie doradztwa podmiotom 

ubiegającym się o przyznanie pomocy oraz beneficjentom wsparcia. Doradcą będzie mogła 

zostać osoba spełniająca szereg warunków, w tym m.in. ukończenie specjalistycznego 

szkolenia oraz zdanie odpowiedniego egzaminu. 

Ponadto w ustawie określono elementy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, na które 

składają się podmioty zapewniające funkcjonowanie sieci, czyli instytucja zarządzająca, 

samorządy województw, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa 

Rolniczego oraz podmioty współpracujące. Ustawa formułuje relacje pomiędzy tymi 

podmiotami, w tym metody nadzoru. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 15 stycznia 2015 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 87. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym. Projekt był przedmiotem prac sejmowej Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, która wprowadziła do projektu przepis przejściowy, poprawkę dookreślającą 

tryb postępowania przy zawieraniu umów o udzielenie pomocy oraz szereg poprawek 

techniczno–legislacyjnych. 

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

ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Na podstawie art. 4, z zastrzeżeniem zasad i warunków określonych 

w rozporządzeniach unijnych, o których mowa w art. 1 pkt 1, do postępowań w sprawach 

indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej stosuje przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Należy pamiętać, że zasadą jest wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu 

o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 1 K.p.a.). 
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Art. 7 ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych 

stanowi, że jeżeli przepisy ustawy albo przepisy odrębne nie stanowią inaczej, do postępowań 

w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji przez dyrektorów oddziałów 

terenowych oraz Prezesa Agencji, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego, z wyłączeniem art. 7, art. 9, art. 10, art. 75 § 1, art. 77 § 1 oraz art. 81.   

Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego wydaje decyzje administracyjne 

na podstawie art. 26 ust. 2 pkt 3 opiniowanej ustawy. 

Wobec powyższego jedynym znaczeniem  przepisu zawartego w art. 4 jest wyłączenie 

stosowania art. 7 ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. 

Dlatego art. 4 powinien otrzymać brzmienie, które w adekwatny sposób odda jego 

znaczenie. 

Propozycja poprawki: 

– art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. Do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji 

administracyjnej przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego przepisu art. 7 ustawy z dnia z dnia 

11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 633, z późn. zm.) nie stosuje się.” 

 

2. Instytucja zarządzająca, w ramach nadzoru nad agencją płatniczą, podmiotami 

wdrażającymi oraz instytucjami pośredniczącymi, może w szczególności wydawać wytyczne  

i polecenia, żądać przedstawienia informacji i udostępnienia dokumentów, przeprowadzać 

kontrole (art. 7 ust. 2). 

Użycie zwrotu „w szczególności” powoduje, że  katalog oddziaływań na jednostkę 

nadzorowaną jest otwarty. Jest to nie do pogodzenia z art. 7 Konstytucji stanowiącym, 

że  organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Trybunał 

Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 14 maja 2009 r.
2
 wyraził pogląd, że zasada 

legalizmu zostałaby niewątpliwie naruszona wówczas, gdyby przepisy, adresowane do 
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organu władzy publicznej, były na tyle niejednoznaczne, że pozostawiałyby tym organom 

nadmierny zakres swobody i uznaniowości. 

Ponadto wydaje się, że formy nadzoru wprost wymienione w przepisie dają instytucji 

zarządzającej wystarczające instrumenty do zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań 

w ramach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. 

Uwaga odnosi się odpowiednio do art. 56 ust. 2. 

Propozycja poprawki: 

1) w art. 7 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „w szczególności”; 

2) w art. 56 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „w szczególności”; 

 

3. Na podstawie art. 16 pomoc nie przysługuje podmiotowi, który podlega zakazowi 

dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

Wydaje się, że polski system prawny nie przewiduje instytucji sądowego orzeczenia o 

zakazie dostępu do środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich. 

Być może zamiarem ustawodawcy było wykluczenie z finansowania beneficjentów, 

którzy naruszyli zasady korzystania ze środków europejskich wskutek popełnienia 

przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym (art. 207 ust. 4 pkt 4 ustawy 

o finansach publicznych). Wychodząc od takiego założenia, należy podkreślić, że art. 16 jako 

przepis szczególny ograniczałby zastosowanie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, 

liberalizując zasady dostępu do środków unijnych. 

Wobec tego proponuję dwie alternatywne poprawki. Pierwsza poprawka skreśla art. 16, 

pozwalając na stosowanie przepisów ustawy o finansach publicznych. Druga – nadaje art. 16 

domniemaną treść. 

Propozycje poprawek: 



– 5 – 

– skreśla się art. 16; 

albo 

– w art. 16 wyrazy „prawomocnego orzeczenia sądu” zastępuje się wyrazami „art. 207 ust. 4 

pkt 4 tej ustawy”; 

 

4. 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 K.p.a.), 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 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. 27 ust. 1 i 2 zasady 

postępowania są przepisem szczególnym tylko wobec przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego,  które bezpośrednio z nimi korespondują (np. art. 27 ust. 1 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). 

Propozycja poprawki: 
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– w art. 27 skreśla się ust. 1 i 2; 

 

5. Przepis art. 32 ust. 4 powtarza treść zawartą w art. 129 § 2 K.p.a. i powinien zostać 

skreślony. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 32 skreśla się ust. 4; 

 

6. W sprawie o przyznanie pomocy w zakresie inwestycji w rozwój obszarów leśnych 

i poprawę żywotności lasów, uwzględniającej w całości żądanie strony, w przypadku gdy 

strona nie wystąpiła z żądaniem jej doręczenia, za dzień doręczenia decyzji, uważa się dzień 

uznania przyznanej pomocy na rachunku bankowym strony lub rachunku strony 

prowadzonym w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej. Dzień ten jest początkiem 

biegu terminu na złożenie odwołania oraz na złożenie wniosku o doręczenie decyzji, które 

wynoszą 14 dni. Jeżeli strona złoży w terminie wniosek o doręczenie decyzji, to termin na 

wniesienie odwołania biegnie od chwili doręczenia (art. 32 ust. 2–4). 

Czternastodniowy termin na złożenie wniosku o doręczenie decyzji jest 

niewystarczający. Nie uwzględnia powszechnej praktyki doręczania raz w miesiącu wykazu 

operacji prowadzonych na rachunkach bankowych. Nie uwzględnia także  takich okoliczności 

uniemożliwiających lub znacznie utrudniających powzięcie informacji o uznaniu środków na 

rachunku, jak np. nieobecność strony postępowania. Tym samym czyni uprawnienie strony 

iluzorycznym. 

Dlatego proponuję znaczne wydłużenie terminu na złożenie wniosku o doręczenie 

decyzji np. do 45 dni.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 32 w ust. 3 wyrazy „14 dni” zastępuje się wyrazami „45 dni”; 
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7. Pomoc w ramach niektórych działań będzie przyznawana na podstawie umowy 

o przyznaniu pomocy (art. 34 ust. 1).  Zgodnie z art. 34 ust. 2 do takich postępowań 

prowadzonych przez agencję płatniczą i podmioty wdrażające nie stosuje się przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości 

miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania 

akt, skarg i wniosków, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

W tym miejscu należy przypomnieć, że Kodeks postępowania administracyjnego 

reguluje postępowania w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji 

administracyjnych, w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość, w sprawach wydawania 

zaświadczeń (art. 1 K.p.a.) oraz normuje postępowanie w sprawie skarg i wniosków (art. 2 

K.p.a.). 

Wobec tego błędem jest wyłączanie stosowania przepisów, które i tak nie znalazłyby 

zastosowania do  czynności związanych z zawarciem umowy. 

Ponieważ przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczą postępowań 

administracyjnych, a nie trybu zawarcia umowy (co znajduje odzwierciedlenie w ich 

brzmieniu) nie można wprost zastosować odesłania do jego przepisów. Możliwe jest jedynie 

odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu (uwaga odpowiednio odnosi się do ust. 5). 

Propozycja poprawki: 

– w art. 34: 

a) w ust. 2 wyrazy „nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, 

z wyjątkiem przepisów dotyczących” zastępuje się wyrazami „stosuje się odpowiednio 

przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące”, 

b) w ust. 5 po wyrazach „stosuje się” dodaje się wyrazy „odpowiednio”; 

 

 

8. Na podstawie art. 34 ust. 1 pomoc w zakresie działania określonego w art. 3 ust. 1 pkt 

2 (usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu 

zastępstw) jest udzielana na podstawie umowy. 

W treści art. 35 ust. 1 pominięto to działanie. Jeżeli jest to przeoczenie ustawodawcy, 

należy wprowadzić następującą poprawkę: 
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– w art. 35 w ust. 1 wyrazy „ust. 1 pkt 1, 3” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 1, 2, 3”; 

 

9. Na podstawie  art. 35 ust. 1 w postępowaniach w sprawach przyznania pomocy 

w drodze umowy podmiot właściwy w sprawie o przyznanie pomocy informuje podmiot 

ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, o odmowie jej przyznania 

z podaniem przyczyn odmowy.  Ponieważ wyłączono stosowanie przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego, strona nie będzie informowana o prawie wniesienia skargi 

do sądu administracyjnego. 

Z tego względu należy rozważyć celowość uzupełnienia art. 35 ust. 1 o normę, zgodnie 

z którą, w przypadku odmowy przyznania pomocy, strona powinna być informowana przez 

Agencję Rynku Rolnego o prawie wniesienia skargi. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 35w ust. 1 po wyrazie „odmowy” dodaje się wyrazy „oraz o prawie wniesienia skargi 

do sądu administracyjnego”; 

 

10. Art. 36 ust. 2 stanowi, że umowa jest nieważna w przypadkach określonych 

w Kodeksie cywilnym lub w przypadku, gdy sprzeciwia się przepisom, o których mowa 

w art. 1 pkt 1 (rozporządzenia unijne), oraz przepisom wydanym na podstawie art. 45 ust. 1 

pkt 1 (rozporządzenie wydane na podstawie ustawy). 

Zgodnie z art. 58 § 1 K.c. czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu 

obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, 

w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą 

odpowiednie przepisy ustawy. 

Pojęcie ustawy w rozumieniu art. 58 k.c. należy interpretować szeroko, w świetle 

przepisów Konstytucji określających powszechnie obowiązujące źródła prawa. Podstawą 

nieważności czynności prawnej jest zatem sprzeczność z Konstytucją, ratyfikowaną umową 

międzynarodową, ustawą oraz – w granicach upoważnienia ustawowego – rozporządzeniem 

i aktem prawa miejscowego. Pojęcie ustawy obejmuje również normy prawa wspólnotowego 
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bezpośrednio skuteczne. Nieważna jest zatem czynność prawna sprzeczna z rozporządzeniem 

wspólnotowym.
3
 

Wobec powyższego należy uznać, że art. 36 ust. 2 nie zawiera w sobie nowej treści 

normatywnej i powinien zostać skreślony. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 36 skreśla się ust. 2. 

 

11. W związku z tym, iż opiniowana ustawa ma wejść w życie z dniem 15 marca 2015 r. 

nasuwa się wątpliwość, czy przyjęta w ustawie vacatio legis jest wystarczająca, aby uznać iż 

jest ona zgodna z zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). Standardy 

demokratycznego państwa prawnego spełnia wyłącznie odpowiednia vacatio legis, tzn. 

umożliwiająca adresatom zapoznanie się z nowymi przepisami i dostosowanie swoich działań 

do nowych reguł wyznaczonych przez prawodawcę. Oznacza to, iż vacatio legis powinna 

gwarantować, iż adresaci nie będą zaskoczeni nowymi przepisami. Zgodnie z art. 4 ust. 1 

ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych rzeczywisty 

okres dostosowawczy powinien wynosić co najmniej 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. 

Zrealizowanie tego nakazu, przy założeniu że ustawa ma wejść w życie 15 marca 2015 r., 

oznacza konieczność opublikowania analizowanej ustawy najpóźniej do dnia 28 lutego 

2015 r. Skrócenie tego terminu jest możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach. 

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 

lipca 2013 r.
4
 odpowiednia vacatio legis musi uwzględniać w szczególności wynikający z art. 

122 ust. 2 Konstytucji termin podjęcia przez Prezydenta decyzji co do podpisania ustawy (21 

dni). Przebieg procesu legislacyjnego ustawy ocenianej przez Trybunał sprawił, że Prezydent 

jako uczestnik tego procesu został postawiony w sytuacji, w której podpisując ustawę 

niezwłocznie, spowodowałby naruszenie standardowej vacatio legis albo – korzystając 

z przysługującego mu konstytucyjnie terminu podpisania ustawy – spowodowałby naruszenie 

art. 2 Konstytucji i wywodzonej z niego zasady niedziałania prawa wstecz. W każdym więc 

                                                 

3
 P. Księżak: Komentarz do art. 58 Kodeksu cywilnego, LEX, z dnia 2 marca 2015 r.  

4
 Sygn. akt Kp 1/13, LEX nr 1354730. 
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wypadku musiałoby dojść do naruszenia reguł tworzenia prawa. Takie działanie, polegające 

na stawianiu Prezydenta w sytuacji wyboru zachowań, z których każde jest naruszeniem 

prawa, Trybunał Konstytucyjny uznaje za niedopuszczalne. 

Uwzględniając powyższe, należałoby rozważyć zastąpienie wskazanego kalendarzowo 

dnia wejścia w życie ustawy, formułą przewidującą, iż ustawa wejdzie w życie po upływie 

terminu wskazanego w przepisie o wejściu w życie. Zakres regulacji oraz jej charakter 

pozwalają uznać, iż w przypadku opiniowanej ustawy standardowa 14–dniowa vacatio legis 

byłaby wystarczająca. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 3 wyrazy „z dniem 15 marca 2015 r.” zastępuje się wyrazami „po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia ustawy”; 

 

12. Poprawki redakcyjne 

1) w art. 61 w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „w pkt 3” zastępuje się wyrazami „pkt 3”; 

2) w art. 72  we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz „do”. 

 

 

Michał Gil 

Główny legislator 

 


