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Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r.                

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych 

rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 1005) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Od dnia 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną 

organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 

922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, rozporządzenia Rady 

(UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określającego środki dotyczące ustalania 

niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów oraz 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz 

uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 814/2000, 

(WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 – w zakresie przepisów dotyczących wspólnej 

organizacji rynków produktów rolnych. 

 Opiniowana ustawa wykonuje powyższe rozporządzenia Unii Europejskiej poprzez 

wskazanie organów władnych do wykonania poszczególnych zadań w zakresie uznawania 

organizacji producentów rolnych i zrzeszeń tych organizacji oraz organizacji 

międzybranżowych, kontroli ich działalności, monitorowania rynków, umów na dostawy 

produktów rolnych oraz negocjacji umownych w wybranych sektorach.  

 Ustawa przenosi szereg czynności dotychczas zastrzeżonych dla Prezesa Agencji 

Rynku Rolnego i marszałków województw na dyrektorów oddziałów terenowych Agencji 

Rynku Rolnego. 
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  Ponadto znowelizowano przepisy określające ramy prawne programów „Owoce 

i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. 

 Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisu 

nakładającego na Prezesa Agencji Rynku Rolnego zadań zastrzeżonych w przepisach 

unijnych dla państwa członkowskiego lub właściwego organu, który ma wejść w życie 

z dniem 1 grudnia 2015 r.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 3524). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która naniosła szereg poprawek. Najdonioślejsze z nich 

polegały na przywróceniu przepisu umożliwiającego Agencji Rynku Rolnego nabywanie 

i obejmowanie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, umożliwieniu podmiotom 

sektora finansów publicznych powierzania zadań Agencji, wprowadzeniu obowiązku 

przekazywania Agencji porozumień branżowych oraz zmianie definicji organizacji 

producentów w ustawie o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Pozostałe poprawki miały charakter 

redakcyjny. 

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

ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez  Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1. Znowelizowany art. 13 ust. 1 lit. a ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji 

niektórych rynków rolnych odsyła do art. 33 ust. 1 pkt 2 lit. b–d. Ponieważ w art. 33 ust. 1 pkt 

2 wyliczenie obejmuje jedynie lit. b–d, odesłanie powinno być skierowane do całego pkt 2. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4 w lit. a w tiret pierwszym, w lit. a wyrazy „art. 33 ust. 1 pkt 2 lit. b–d” 

zastępuje się wyrazami „art. 33 ust. 1 pkt 2”; 
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2. Dodając do ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków 

rolnych art. 31c ustawodawca nałożył na producentów cukru obowiązek  przekazania Agencji 

Rynku Rolnego tekstu zawartego porozumienia branżowego.  

Przepis powtarza normę zawartą w art. 125 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013. 

Powtórzenie treści rozporządzenia unijnego byłoby uzasadnione w celu zapewnienia jego 

wykonania. W przeciwnym wypadku należy się wystrzegać powtarzania bezpośrednio 

obowiązujących przepisów Unii Europejskiej. Wydaje się jednak, że art. 31c jest pozbawiony 

sankcji.  

Dlatego należy odpowiedzieć na pytanie o sens wprowadzania art. 31c. W zależności od 

odpowiedzi wymaga rozważenia jego skreślenie lub ustanowienie sankcji za jego 

nieprzestrzeganie. 

 

3. Poprawka redakcyjna: 

w art. 5: 

a) w pkt 14 w lit. d, w ust. 5 w pkt 2 po wyrazie „identyfikacyjny” dodaje się wyraz 

„wnioskodawcy”, 

b) w pkt 15, w art. 9a w ust. 9: 

– w pkt 2 po wyrazie „identyfikacyjny” dodaje się wyraz „wnioskodawcy”, 

– w pkt 3 w lit. a po wyrazie „bankowego” dodaje się wyraz „wnioskodawcy”; 

 

4. Poprawka redakcyjna: 

w art. 5 w pkt 15, w art. 9a w ust. 14 w zdaniu wstępnym wyrazy „Organizacje producentów i 

zrzeszenia” zastępuje się wyrazami „Organizacja producentów i zrzeszenie”; 

 

5. Nowe brzmienie art. 40 ust. 4a ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku 

chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno typizuje 

jako wykroczenie wprowadzenie do obrotu owoców i warzyw niezgodnie z wymaganiami 
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w zakresie jakości handlowej. Tak sformułowany przepis nie precyzuje znamion 

wykroczenia. 

W swoim orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie zajmował się zasadą 

określoności przepisów karnych. Jeszcze przed wejściem w życie obecnie obowiązującej 

Konstytucji Trybunał zwracał uwagę, że „w państwie prawnym przepisy karne winny 

precyzyjnie określać zarówno czyn, jak i karę” (orzeczenie TK z dnia 1 marca 1994 r., 

U 7/93). Wynika to m.in. z tego, że „w demokratycznym państwie prawa funkcją prawa 

karnego nie jest tylko ochrona państwa i jego instytucji, nie jest także tylko ochrona 

społeczeństwa lub poszczególnych jednostek przed przestępstwami, ale także, w nie 

mniejszym stopniu, ochrona jednostki przed samowolą państwa. Prawo karne stwarza dla 

władzy w demokratycznym państwie prawa barierę, poza którą obywatel powinien czuć się 

bezpieczny w tym sensie, że bez przekroczenia pola zabronionego pod groźbą kary nie może 

być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Prawo karne ma wyznaczyć wyraźne granice 

między tym, co jest dozwolone, a tym, co jest zabronione” (postanowienie TK z dnia 25 

września 1991 r., S 6/91).  

Z kolei w wyroku z dnia 26 listopada 2003 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że 

zasada określoności przepisów karnych nakazuje „ustawodawcy takie wskazanie czynu 

zabronionego (jego znamion), aby zarówno dla adresata normy prawnokarnej, jak i organów 

stosujących prawo i dokonujących „odkodowania” treści regulacji w drodze wykładni normy 

prawa karnego nie budziło wątpliwości to, czy określone zachowanie in concreto wypełnia te 

znamiona. Skoro bowiem ustawa wprowadza sankcję w przypadku zachowań zabronionych, 

nie może pozostawiać jednostki w nieświadomości czy nawet niepewności co do tego, czy 

pewne zachowanie stanowi czyn zabroniony pod groźbą takiej sankcji” (SK 22/02).  

Ponadto na gruncie Zasad techniki prawodawczej istnieje zasada wyczerpującego 

określenia znamion czynu przestępnego wraz z możliwym od niej odstępstwem w postaci 

zasady skrótowości, lecz tylko w przypadku odwołania się do konkretnego przepisu lub grupy 

przepisów ustawy (§ 75 Zasad techniki prawodawczej). 

Wobec powyższego należy doprecyzować  art. 40 ust. 4a ustawy o organizacji rynków 

owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi 

uprawianych na włókno. 

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=OrzeczSad.25109:ver=0&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=OrzeczSad.25373:ver=0&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=OrzeczSad.82401:ver=0&full=1
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6. Art. 54ne ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych nakazuje 

nałożyć karę pieniężną na podmiot, który nie przekazuje informacji określonych w art. 2a. 

Należy zauważyć, że w art. 2a ust. 2 zawarty jest skierowany do Prezesa Agencji Rynku 

Rolnego nakaz przekazania określonych informacji Komisji Europejskiej.  

Wydaje się, że ustawodawca nie zakładał możliwości karania Prezesa Agencji. 

Wskazuje na to chociażby procedura nakładania kary administracyjnej, gdzie Prezes Agencji 

Rynku Rolnego jest organem odwoławczym. Wydaje się więc, że ustawodawca błędnie 

wskazał przepis do którego odsyła art. 54ne. Gdyby okazało się, że zamiarem ustawodawcy 

było nałożenie sankcji na Prezesa Agencji konieczna byłaby modyfikacja procedury 

odwoławczej, tak, by wyeliminować możliwość rozstrzygania we własnej sprawie. 

Propozycja poprawki: 

w art. 6 w pkt 15, w art. 54ne po wyrazach „art. 2a” dodaje się wyrazy „ust. 1”. 

 

 

Michał Gil 

Główny legislator 

 


