
 

ul. Wiejska 6

 

 

 

 

 

 

 

I. Cel

Cel

(WE) nr 1

ochrony ro

24.11.2009

Parlamentu

wspólnotow

24.11.2009

 Ust

organizacy

sprawach z

Ust

zasady: 

1) wpr

opa

2) pro

och

3) zby

4) stos

niep

5) pot

och

6) pro

6, 00-902 War

l i przedmi

lem ustawy 

107/2009 z

oślin i uchy

9, str. 1), z

u Europejsk

wego działa

9, str. 71). 

tawa określ

yjnych w za

zezwoleń i p

tawa, w za

rowadzania

akowania i e

owadzenia d

hrony roślin

ywaniu środ

sowania śro

profesjonal

twierdzania 

hrony roślin

owadzenia i

rszawa, tel. 22

o u

iot ustawy 

jest wykon

 dnia 21 pa

ylającego dy

zwanego d

kiego i Rady

ania na rzec

la zadania 

akresie wyko

pozwoleń w

akresie nieo

a środków 

etykietowan

działalności

n; 

dków ochron

odków och

nych, w tym

sprawnośc

n, w tym wa

integrowan

2 694-94-12, f

ustawie o ś

(d

nanie przepi

aździernika 

yrektywy Ra

alej rozpor

y 2009/128/

cz zrównow

i właściwo

onania prze

w zakresie w

określonym

ochrony 

nia,  

i gospodarc

ny roślin; 

hrony roślin

m użycia sam

ci technicz

arunki prow

ej produkcj

fax 22 694-91

Opinia 

środkach oc

druk nr 28

isów  rozpo

2009 r. dot

Rady 79/117

rządzeniem 

/WE z dnia 

ważonego st

ość organó

episów rozp

wprowadzan

m w przepis

roślin do 

czej w zak

n z wyodrę

molotów i ś

znej sprzętu

wadzenia dzi

cji roślin, w

-06, e-mail: g

 

W

chrony roś

8) 

orządzenia P

tyczącego w

/EWG i 91

nr 1107/2

21 paździer

tosowania p

ów adminis

porządzenia 

nia do obrot

sach rozpor

obrotu, w

kresie obro

ębnieniem u

śmigłowców

u przeznacz

iałalności w

w tym reje

il@nw.senat.g

Warszawa, d

lin 

Parlamentu 

wprowadzan

/414/EWG 

009, oraz 

rnika 2009 

pestycydów 

stracji publ

nr 1107/20

u środków o

rządzenia n

w tym okr

tu i konfek

użytkownik

w; 

zonego do 

w tym zakres

estrację tak

gov.pl 

dnia 14  lut

Europejski

nia do obro

(Dz. Urz. U

wdrożenie 

r. ustanawia

(Dz. Urz. U

licznej oraz

009, w szcze

ochrony roś

nr 1107/200

reślenie ic

kcjonowani

ków profesj

stosowani

sie; 

kiej produk

tego 2013 r.

iego i Rady

tu środków

UE L 309 z

dyrektywy

ającej ramy

UE L 309 z

z jednostek

ególności w

ślin. 

09, określa

ch sposobu

ia środków

jonalnych i

ia środków

kcji, zasady

. 

y 

w 

z 

y 

y 

z 

k 

w 

a 

u 

w 

i 

w 

y 



 

- 2 - 

 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-94-12, fax 22 694-91-06, e-mail: gil@nw.senat.gov.pl 

przyznawania certyfikatów oraz warunki prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji 

takiej produkcji; 

7) prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin; 

8) gromadzenia informacji o zatruciach środkami ochrony roślin. 

 W powyższym zakresie ustawa zastępuje przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o 

ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.), pozostawiając w niej regulację 

ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi oraz organizację Państwowej Inspekcji Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa. 

 Ponadto ustawa nowelizuje ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 

Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.), poprzez określenie opłat za: 

1)  wpis do rejestru działalności regulowanej: 

a) w zakresie konfekcjonowania lub wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu, 

b) podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, 

c) podmiotów prowadzących szkolenia  w zakresie badań sprawności technicznej 

sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, podmiotów 

prowadzących; 

2) wpis do rejestru podmiotów nie będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej, prowadzących działalność w zakresie badań 

sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, a 

także prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin; 

3) decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania 

środka ochrony roślin oraz w sprawie zmiany zakresu wydanego upoważnienia. 

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

implementujących postanowienia dyrektywy, dla których wyznaczony został inny termin 

implementacji (dnia 26 listopada 2013 r. i dnia 1 stycznia 2014 r.). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2013 r. w oparciu o 

przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 740).  Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji  

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obok poprawek techniczno-legislacyjnych oraz doprecyzowujących, 

Komisja wprowadziła do projektu poprawki polegające na: 

1) zmianie definicji użytkownika profesjonalnego; 

2) ustaleniu pięcioletniego okresu niepozostawania w związku, o którym mowa w art. 10 ust. 3 
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lit. b.; 

3) rozszerzeniu zakresu stosowania  art. 44 ust.1; 

4) uszczegółowieniu treści etykiet zamieszczanych na środkach ochrony roślin; 

5) konieczności określenia, przy wprowadzaniu do obrotu środków chemicznych, substancji 

czynnych, sejfnerów, synergetyków oraz składników obojętnych, okresów karencji i 

prewencji dla owadów zapylających; 

6) określeniu dawki LD50 w przeliczeniu na 1 ar terenów bezpośrednio przylegających do 

uprawy chronionej. 

 W trakcie drugiego czytania zgłoszono szereg poprawek zmierzających do przywrócenia 

brzmienia ustawy zawartego w projekcie. Poprawki te zyskały aprobatę Sejmu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) Konstytucja w art. 27 stanowi, że w Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest 

język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych 

umów międzynarodowych. 

Ustawa w szeregu przepisów wprowadza odstępstwo od tej zasady, nakazując składanie 

organom administracji wniosków, pism lub dokumentacji obligatoryjnie w języku angielskim lub 

fakultatywnie, według wyboru strony, zamiast języka polskiego.  

Według uzasadnienia, zgodnie z regulacjami zawartymi w rozdziale II rozporządzenia nr 

1107/2009 procedura zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków odbywa się w 

ramach współdziałania państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Urzędu do spraw 

Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Europejskiej. Wobec tego w projektowanej ustawie 

przewidziano, że w celu zapewnienia sprawnej współpracy, zarówno wnioski, jak i dokumentację w 

tym zakresie należy przedłożyć w języku angielskim. Jednocześnie z uwagi na fakt, że wnioski o 

wydanie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu są składane do kilku państw 

w ramach tej samej strefy, określono, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, że 

dokumentacja dołączana do tych wniosków będzie przedkładana przynajmniej w języku 

angielskim, z wyłączeniem sytuacji, gdy wniosek o wydanie zezwolenia będzie dotyczyć 

wprowadzania środka ochrony roślin do obrotu wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Te obligatoryjne przypadki stosowania języka angielskiego zdają się naruszać art. 27 

Konstytucji, który jako jedyne odstępstwo przewiduje ochronę praw mniejszości narodowych 

wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych. Wobec tego okoliczności 

przedstawione w uzasadnieniu wydają się niewystarczające. Warto, w tym miejscu zacytować 
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fragment uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 marca 

2005 r. (sygn. akt GSK 1316/04, Lex nr 186881) który stwierdził ”przepisy szczególne tak zresztą 

jak i zobowiązania międzynarodowe, nie mogą, z uwagi na treść art. 27 Konstytucji, przewidywać 

podejmowania przez Urząd Patentowy czynności urzędowych w języku obcym”.  

Gdyby okazało się, że istnieje nie dająca się usunąć sprzeczność pomiędzy art. 27 

Konstytucji, a zobowiązaniami międzynarodowymi Rzeczypospolitej Polskiej, konieczna mogłaby 

się okazać zamiana Konstytucji.1 

Trochę inaczej należy ocenić te przepisy ustawy, które wprowadzają możliwość wyboru 

języka przez stronę postepowania. Wszystkie argumenty przedstawione wyżej odnoszą się do tych 

przepisów, z tym że moc przedstawionej argumentacji ulega osłabieniu, z uwagi na brak naruszenia 

interesów strony postepowania w kontaktach z administracją (przepisy są wręcz korzystne dla 

strony).  

Propozycja poprawek: 

1) skreśla się art. 4; 

2) w art. 7 skreśla się ust. 4 i 5; 

3) w art. 9 skreśla się ust. 2 i 3; 

4) w art. 20 skreśla się wyrazy „sporządzony w języku polskim i w języku angielskim”; 

 

2) W art. 8 ust. 1 i 3 mowa jest o zawiadomieniu kierowanym przez ministra właściwego do 

spraw rolnictwa do posiadacza zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, w 

którym wskazywany jest termin na złożenie dokumentacji niezbędnej do opracowania oceny tej 

dokumentacji. 

Tego typu czynności organu administracji wobec strony postępowania zwykle określa się 

jako „wezwania”. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 8 w ust. 1 i 3 wyraz „zawiadomieniu” zastępuje się wyrazem” wezwaniu”; 

 

3) Przepis art. 10 ust. 4 pkt 1 wspomina o nazwie i siedzibie podmiotu ubiegającego się o 

upoważnienie do opracowywania oceny lub uwag, pomijając imię, nazwisko i miejsce 

zamieszkania. Takie brzmienie przepisu nie uwzględnia osób fizycznych (por. art. 7 ust. 2 pkt 1, art. 

17 ust. 4 pkt 1). 

                                                 
1 Por. wyrok TK z dnia 27 kwietnia 2005 r., sygn. akt P 1/05, Lex nr 149970. 
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Przepis art. 10 ust. 3 określający warunki jakie musi spełniać wnioskodawca oraz przepisy 

rozporządzenia nr 1107/2009 nie dają podstaw do takiego ograniczenia.  Dlatego proponuję 

poprawkę uwzględniającą możliwość składania wniosków przez osoby fizyczne. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 10 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu 

ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag, z tym że 

w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast 

adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, 

jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;”; 

 

4) Proponuję następujące poprawki redakcyjne: 

1) w art. 11 w ust. 6: 

a) w pkt 4 skreśla się wyraz „ewentualnych”, 

b) w pkt 5 skreśla się wyraz „ewentualne”; 

2) w art. 56 w ust. 8 w pkt 7 skreśla się wyraz „ewentualnych”; 

 

5) Przepisy art. 12 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 55 ust. 6, art. 58 ust. 8 pkt 3 oraz art. 59 ust. 1 

nakładają na różne organy obowiązek prowadzenia i aktualizacji rejestrów lub wykazów. 

Wyrażenie „prowadzić rejestr (wykaz)” zawiera w sobie obowiązek aktualizacji danych zawartych 

w rejestrze (wykazie).2 Nie ma więc potrzeby dodatkowo podkreślać obowiązku aktualizacji. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 12 ust. 1, w art. 19 ust. 1, w art. 55 ust. 6, w art. 58 ust. 8 pkt 3 oraz w art. 59 ust. 1 skreśla 

się wyrazy „i aktualizuje”; 

 

6) Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 3 pkt 1 nabywca praw wynikających z zezwolenia na 

wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu ma powiadomić ministra właściwego do spraw 

rolnictwa o wejściu umowy w życie. Wydaje się, że ustawodawca miał na myśli datę przeniesienia 

na nabywcę prawa. To właśnie ten fakt będzie istotny dla wydania decyzji stwierdzającej przejście 

uprawnień (art. 14 ust. 7). Decyzja będzie miała charakter deklaratoryjny i w związku z tym musi 

uwzględniać wynikającą z umowy datę przejścia uprawnienia. Natomiast data wejścia umowy w 

                                                 
2 Por. art. 57 ust. 6. 
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życie (która z reguły jest datą zawarcia umowy) nie będzie miała znaczenia dla rozstrzygnięcia 

organu.  

Propozycja poprawki: 

- w art. 14 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „jej wejścia w życie” zastępuje się wyrazami „przekazania 

uprawnień i obowiązków wynikających z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do 

obrotu”;  

 

7) W art. 17 w ust. 1 ustawa, jako zakres terytorialny stosowania normy prawnej, wskazuje 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zasada terytorialności jest fundamentalnym atrybutem suwerenności państwa. 

Zwierzchnictwo terytorialne obejmuje władzę polegającą z jednej strony na sprawowaniu w obrębie 

terytorium wszystkich działań i funkcji właściwych państwu, z drugiej zaś – na zapobieganiu 

wykonywania analogicznych działań ze strony innych podmiotów. Elementy zwierzchnictwa 

terytorialnego dadzą się zatem sprowadzić do dwóch zasadniczych aspektów – pozytywnego i 

negatywnego. Konsekwencją zwierzchnictwa w aspekcie pozytywnym jest podporządkowanie 

władzy państwowej wszystkiego, co się na terytorium danego państwa znajduje i w jego obrębie 

zachodzi.3 

Konkretyzacją powyższej zasady jest treść art. 6 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o 

ochronie granicy państwowej stanowiącego, że Rzeczpospolita Polska wykonuje swoje 

zwierzchnictwo nad terytorium lądowym oraz wnętrzem ziemi znajdującym się pod nim, morskimi 

wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym oraz dnem i wnętrzem ziemi znajdującymi się pod 

nimi, a także w przestrzeni powietrznej znajdującej się nad terytorium lądowym, morskimi wodami 

wewnętrznymi i morzem terytorialnym. 

W polskim systemie prawa istnieją normy nakazujące stosowanie polskich przepisów do 

zdarzeń mających miejsce poza granicami państwa (np. art. 34 ust. 1 Konstytucji – przyznający 

obywatelstwo przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi, niezależnie od miejsca 

urodzenia; rozdział XIII Kodeksu karnego – Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za 

granicą; przepisy ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe).  Są to wyjątki od zasady 

terytorialności. Natomiast potwierdzanie zasady terytorialności na gruncie poszczególnych 

przepisów jest zbędne. Dlatego podkreślenie, że norma obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jako zbędne, powinno zostać skreślone. 

Propozycja poprawek: 

                                                 
3 R. Bierzanek, J. Symonides: Prawo Międzynarodowe Publiczne, Warszawa 2004, s 198-199. 
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- w art. 17 w ust. 1 wyrazy „Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania” zastępuje się 

wyrazem ”Badania”; 

 

8) Przepis art. 18 ust. 6 stanowi, że decyzja o cofnięciu upoważnienia do prowadzenia badań 

skuteczności działania środka ochrony roślin podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

Przesłankami takiej decyzji są: 

1) uniemożliwianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli,  

2) stwierdzenie, że uchybienia, których dopuścił się podmiot upoważniony, stwarzają 

zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska,  

3)  nieusunięcie w wyznaczonym terminie uchybień,  

4) wniosek podmiotu upoważnionego o cofnięcie upoważnienia. 

Zgodnie z art. 108 § 1 k.p.a. nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności następuje, gdy 

jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia 

gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny 

lub wyjątkowo ważny interes strony. 

Trybunał Konstytucyjny zauważył, że cechą wspólną wszystkich przypadków nadania decyzji 

rygoru natychmiastowej wykonalności, wskazanych w art. 108 § 1 k.p.a., jest nie tylko celowość 

niezwłocznego wdrożenia decyzji w życie, lecz także istnienie przeciwwskazań dla oczekiwania na 

rozpatrzenie rekursu. Niezwłoczność wykonania decyzji tego rodzaju oznacza, że ustawodawca 

uznaje, że może to nastąpić w takim wypadku, gdy nie można się obejść w danym czasie i 

istniejącej sytuacji bez wykonania praw lub obowiązków, o których rozstrzyga się w decyzji, 

ponieważ zwłoka w ich wykonaniu zagraża dobrom chronionym. Zagrożenie to musi mieć realny 

charakter, a nie może być tylko teoretycznie prawdopodobne. Organ administracyjny działa wobec 

tego w sytuacji, która ma znamiona stanu nagłej konieczności administracyjnej. Rygor 

natychmiastowej wykonalności nadaje się określonym decyzjom, gdy wykonanie praw lub 

obowiązków, o których rozstrzyga się w decyzji, jest w danym czasie konieczne, a zwłoka w ich 

wykonaniu zagrażałaby istotnym dobrom chronionym, przy czym art. 108 § 1 k.p.a. regulujący 

kwestie fakultatywnego nadawania klauzuli zawiera wyliczenie sytuacji i kryteriów 

przemawiających za nadaniem klauzuli. Nieuprawnione posłużenie się przez ustawodawcę 

obligatoryjnym rygorem natychmiastowej wykonalności, narusza art. 2 Konstytucji.4  

Odnosząc, rozważania Trybunał do omawianego przepisu należy zauważyć,  że tylko druga z 

wymienionych w art. 18 ust. 5 przyczyn wydania decyzji mieści się w katalogu przesłanek wydania 

                                                 
4 Wyrok z 14 października 2009 r., sygn. akt Kp 4/09, Lex nr 519899. 
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rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. Przesłanki decyzji z art. 18 

ust. 5 pkt 1 i 3, mogłyby ale nie musiały wiązać się z okolicznościami uzasadniającymi 

fakultatywny rygor natychmiastowej wykonalności, natomiast przesłanka z pkt 4 – nie uzasadnia 

stosowania takiego rygoru. 

Wobec powyższego należy rozważyć odstąpienie od rygoru natychmiastowej wykonalności z 

mocy prawa, na rzecz pozostawienia organowi możliwości zastosowania tego rygoru w 

przypadkach określonych w art. 108 § 1 k.p.a. Ewentualnie należy ograniczyć rygor 

natychmiastowej wykonalności ex lege, tylko do tych decyzji które zostały wydane na podstawie 

art. 18 ust. 5 pkt 2, a w pozostałym zakresie pozostawić nadawanie rygoru na zasadach ogólnych. 

Propozycja poprawek: 

- w art. 18 skreśla się ust. 6; 

albo 

- w art. 18 ust. 6 wyrazy „, o której mowa w ust. 5,” zastępuje się wyrazami „wydana na podstawie 

ust. 5 pkt 2”; 

Ta sama argumentacja odnosi się do: 

a) art. 53 ust. 6, który nakłada rygor natychmiastowej wykonalności na decyzję o 

wykreśleniu podmiotu prowadzącego działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej 

sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,  

b) art. 62 ust. 3, który nakłada rygor natychmiastowej wykonalności na decyzję o cofnięciu, 

upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, 

c) art. 71 ust. 6, który nakłada rygor natychmiastowej wykonalności na decyzję o 

wykreśleniu z rejestru podmiotu prowadzącego szkolenia w zakresie środków ochrony roślin 

– z tym że wydaje się, że w typowych sytuacjach rygor natychmiastowej wykonalności 

takich decyzji nie jest konieczny. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 53 skreśla się ust. 6; 

2) w art. 62 skreśla się ust. 3; 

3) w art. 71 skreśla się ust. 6. 

 

9) Propozycje poprawek redakcyjnych: 

1) w art. 25 w ust. 3 w pkt 1 w lit. b, w art. 28 w pkt 4, w art. 41 w pkt 4 oraz w art. 42 w pkt 2 

skreśla się wyrazy „przed upływem”; 

2) w art. 30 w ust. 1 wyrazy „w terminie nie krótszym” zastępuje się wyrazami „nie później”; 
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10) Na podstawie art. 28 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych 

mogą być zbywane osobom, które ukończyły odpowiednie szkolenie. Przepis jest implementacją 

art. 6 ust. 2 dyrektywy nr 2009/128/WE. 

Ponieważ szkolenie może ukończyć jedynie osoba fizyczna, oznacza to, że jednostki 

organizacyjne nie mogą nabyć środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników 

profesjonalnych. Dotyczy to m.in. osób posiadających odpowiednie szkolenie i prowadzących 

działalność w formie spółki (np. z ograniczona odpowiedzialnością).  

Ponadto na podstawie tak sformułowanego przepisu niemożliwe byłoby nabycie takich 

środków ochrony roślin przez właściciela gospodarstwa rolnego nawet jeżeli osobiście nie 

prowadziłby tego gospodarstwa, a wyręczał się osobą mającą odpowiednie szkolenia (np. małoletni, 

za którego wszystkie czynności faktyczne i prawne wykonuje jego opiekun). 

Nie wydaje się, aby to było celem przywołanego przepisu dyrektywy nr 2009/128/WE. Po 

pierwsze. byłoby to nieracjonalne. A po drugie zawarta w 3 pkt 1 dyrektywy nr 2009/128/WE 

definicja „użytkownika profesjonalnego” obejmuje m.in. pracowników. Ponieważ z istoty stosunku 

pracy wynika korzystanie przez pracownika z materiałów dostarczonych przez pracodawcę, oraz 

działanie pracownika nie w swoim imieniu, a w imieniu pracodawcy, to wydaje się że należy 

umożliwić pracodawcy (który może być jednostką organizacyjną) nabycie środków ochrony roślin. 

 Propozycja poprawki: 

1) w art. 28 w części wspólnej wyliczenia wyraz „osobom” zastępuje się  wyrazami „podmiotom, 

które zapewniają stosowane tych środków przez osoby”; 

2) w art. 76 w ust. 1 w  pkt 6 wyraz „osobie” zastępuje się wyrazem „podmiotowi”; 

  

Warto rozważyć, czy wobec proponowanego brzmienia art. 28 nie należy karać podmiotu, 

który nabywając środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych dopuszcza 

do stosowania tych środków przez osoby, które nie legitymują się odpowiednim szkoleniem. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 76 w ust. 1 w pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) nabywa środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych i dopuszcza do 

stosowania takiego środka osobę, która nie spełnia wymagań określonych w art. 28, lub”; 
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11) Na podstawie art. 31 pkt 1 zabronione jest zbywanie środka ochrony roślin oraz składania 

oferty zbycia takiego środka m. in. osobie, której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie 

nietrzeźwości, lub osobie niepełnoletniej. 

Według uzasadnienia ustawy przepis ten, ma na celu implementację art. 6 dyrektywy nr 

2009/128/WE. Z brzmienia art. 6 dyrektywy nr 2009/128/WE nie wynika wprost obowiązek 

zakazania przez państwa członkowskie zbywania osobom nietrzeźwym i małoletnim. Wydaje się, 

że w tym przypadku ratio legis jest zapewnienie aby środki ochrony roślin znajdowały się we 

władaniu osób dających rękojmię odpowiedniego postępowania.   

Ustawa nie definiuje pojęcia „zbycie”. Nie znajdujemy takiej definicji również w 

rozporządzeniu nr 1107/2009. Wydaje się, że pojęcie to należy rozumieć cywilistycznie, tzn. jako 

czynność prawną przenoszącą własność (wskazuje na to m.in. wyrażenie „oferta zbycia”). 

Konsekwencją tego powinno być cywilistyczne rozumienie nabywcy, czyli  osoby, na którą 

przechodzi własność rzeczy. Nie musi to być osoba, której rzecz ma być wydana. Oznacza to, że 

zgodnie z art. 31 pkt 1: 

a) dozwolone jest wydanie środka ochrony roślin osobie nietrzeźwej lub małoletniej, jeżeli  nie jest 

nabywcą rzeczy (a występuje w charakterze np. organu osoby prawnej, pełnomocnika lub 

posłańca), 

b) zabronione jest sprzedanie środka ochrony roślin osobie małoletniej reprezentowanej przez 

pełnoletniego, trzeźwego opiekuna. 

Aby osiągnąć domniemany cel ustawodawcy należy zastąpić pojęcia „zbycia” i „oferty 

zbycia” pojęciem „wydania”.  Poprawka do art. 31 będzie wymagać odpowiedniej zmiany art. 76 

ust. 1 pkt 11-15, w których zawarte są przepisy sankcjonujące naruszenie zakazu z art. 31, oraz 

zmiany art. 25 ust. 3 pkt 5, gdyż eliminacja zakazu zbywania środka ochrony roślin osobie 

małoletniej uczyni nakaz informowania o takim zakazie bezprzedmiotowym. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 25 w ust. 3 skreśla się dwukropek, lit. a oraz oznaczenie lit. b; 

2) w art. 31 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1) wydawania środka ochrony roślin:”; 

3) w art. 76 w ust. 1: 

a) w pkt 11, 12 i 15 wyrazy „zbywa środek ochrony roślin lub składa ofertę zbycia takiego 

środka” zastępuje się wyrazami „wydaje środek ochrony roślin”, 
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b) w pkt 13 wyrazy „zbywa środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkownika 

profesjonalnego lub składa ofertę zbycia takiego środka” zastępuje się wyrazami „wydaje 

środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkownika profesjonalnego”, 

c) w pkt 14 wyrazy „zbywa środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkownika 

nieprofesjonalnego lub składa ofertę zbycia takiego środka” zastępuje się wyrazami „wydaje 

środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkownika nieprofesjonalnego”; 

 

12) Przepisy art. 31 pkt 1 lit. a i art. 76 ust. 1 pkt 11 posługują się wyrazem „niepełnoletni”. 

Prawidłowym określeniem osoby nieposiadającej pełnej zdolność do czynności prawnych jest 

wyraz „małoletni” (patrz art. 10 § 2 Kodeksu cywilnego). 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 31 w pkt 1 w lit. a wyraz „niepełnoletniej” zastępuje się wyrazem „małoletniej”; 

2) w art. 76 w ust. 1 w pkt 11 wyraz „niepełnoletniej” zastępuje się wyrazem „małoletniej”; 

 

13) Przepis art. 39 ust. 3 pkt 2 nakazuje uzasadnić konieczność wykonania zabiegów z 

zastosowaniem środka ochrony roślin, potwierdzając spełnienie warunków określonych w art. 38 

ust. 1. W art. 38 ust. 1 określone są przesłanki oprysków przy użyciu samolotów i śmigłowców 

(sprzęt agrolotniczy). Ponadto cały art. 39 dotyczy zastosowaniem środka ochrony roślin tylko przy 

użyciu sprzętu agrolotniczego, a nie każdego przypadku wykonania zabiegów z zastosowaniem 

środka ochrony roślin. Dlatego należy doprecyzować treść art. 39 ust. 3 pkt 2, tak aby odnosił się 

tylko do zabiegów przy użyciu sprzętu agrolotniczego. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 39 w ust. 3 w pkt 2 po wyrazie „roślin” dodaje się wyrazy „przy użyciu sprzętu 

agrolotniczego”; 

 

14) Przepis art. 48 ust. 2 nakazuje sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin, 

będący „w użytkowaniu” użytkowników profesjonalnych, poddawać okresowym badaniom 

technicznym.  

Wyraz „użytkowanie” oznacza ograniczone prawo rzeczowe uregulowane w art. 252 i 

następnych Kodeksu cywilnego, polegające na obciążeniu rzeczy prawem do jej używania i do 

pobierania jej pożytków. W omawianym przepisie ustawy mamy do czynienia z używaniem rzeczy, 

dlatego proponuję następującą poprawkę: 
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- w art. 48 w ust. 2 wyrazy „będący w użytkowaniu” zastępuje się wyrazem „używany”; 

 

15) Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się, jeżeli 

producent roślin m.in. ukończył szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin i posiada 

zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia (art. 57 ust. 2 pkt 1), co wskazywałoby na możliwość 

przyznania certyfikatu tylko osobie fizycznej – jednostka organizacyjna nie może ukończyć 

szkolenia. Brzmienie art. 55 ust. 3 pkt 1 oraz art. 56 ust. 8 pkt 3, odnosząc do producenta roślin 

nazwę i siedzibę, pośrednio wskazują na możliwość otrzymania statusu producenta roślin przez 

jednostki organizacyjne. Należy więc uwzględnić podmioty zbiorowe w brzmieniu art. 57 ust. 2 

pkt 1.  

Propozycja poprawki: 

- wart 57 w ust, 2 w pkt 1 wyraz „ukończył” zastępuje się wyrazami „zapewnia, że osoba 

prowadząca produkcję ukończyła”; 

 

16) Przepis art. 76 ust. 1 pkt 17 typizuje wykroczenie polegające na wprowadzeniu do obrotu 

materiału siewnego zaprawionego środkiem ochrony roślin niezgodnie z wymaganiami 

określonymi w art. 49 ust. 1 lub 4 rozporządzenia nr 1107/2009. Art. 49 ust. 1 rozporządzenia nr 

1107/2009 zawiera normę skierowaną do państw członkowskich, zabraniającą zakazywania 

wprowadzania do obrotu i stosowania nasion zaprawionych środkami ochrony roślin, które 

uzyskały zezwolenie na takie zastosowanie w przynajmniej jednym państwie członkowskim. 

Adresatem tego przepisu nie jest więc podmiot wprowadzający materiał siewny do obrotu, a co za 

tym idzie jego zachowanie jest irrelewantne wobec treści tego przepisu. Wobec tego zachowanie 

podmiotu wprowadzającego materiał siewny do obrotu nigdy nie będzie niezgodne z treścią art. 49 

ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009.  

Powyższe uzasadnia następującą poprawkę: 

- w art. 76 w ust. 1 w pkt 17 skreśla się wyrazy „ust. 1 lub”; 

 

17) Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 24 wykroczeniem jest nieprowadzenie  lub 

nieprzechowywanie dokumentacji zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 67 rozporządzenia 

nr 1107/2009. Art. 67 rozporządzenia nr 1107/2009 składa się z czterech ustępów, z czego 

dokumentacji dotyczy tylko ust. 1.  Należy zatem doprecyzować treść przepisu. 

Propozycja poprawki: 
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- w art. 76 w ust. 1 w pkt 24 po występujących dwukrotnie wyrazach „art. 64” dodaje się wyrazy 

„ust.1”; 

 

18) Przepis art. 76 ust. 1 pkt 25 przewiduje karę grzywny dla profesjonalnego użytkownika 

środków ochrony roślin, który nie stosuje integrowanej ochrony roślin. Pojęcie „integrowana 

ochrona roślin” zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 16, jako sposób ochrony roślin przed 

organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony 

roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia 

ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Tak określona „integrowana ochrona roślin” jest pojęciem z 

jednej strony bardzo pojemnym, a z drugiej,  pozostawiającym znaczne pole niepewności co do  

jego treści. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wielokrotnie podnoszony był postulat 

jasności i określoności przepisów. Zdaniem Trybunału  adresaci przepisów mają prawo oczekiwać 

od racjonalnego prawodawcy stanowienia norm niebudzących wątpliwości co do nakładanych 

obowiązków lub przyznawanych praw. Stanowienie przepisów niejasnych, wieloznacznych, które 

nie pozwalają obywatelowi na przewidzenie konsekwencji prawnych jego zachowań, jest 

naruszeniem Konstytucji.5 

Postulat określoności jest szczególnie istotny w prawie karnym (do którego na gruncie 

konstytucji należy zaliczyć prawo wykroczeń), gdzie ustawowe sformułowanie przepisów karnych 

musi w sposób zupełny odpowiadać zasadzie określoności. Oznacza to, że sama ustawa musi w 

sposób kompletny, precyzyjny i jednoznaczny definiować wszystkie znamiona czynów 

zagrożonych karą.6 

 Aby uniknąć zarzutu naruszenia art. 42 ust. 1 Konstytucji7 należy doprecyzować definicję 

„integrowanej ochrony roślin”. Jeżeli okazałoby się to niemożliwe należy rozważyć skreślenie art. 

76 ust. 1 pkt 25. 

 

 

                                                 
5 Patrz m.in. wyroki TK: z dnia 28 października 2009 r. Sygn. akt Kp 3/09, Lex nr 525654; z dnia 21 marca 2001 r., 

sygn.. akt. K 24/00, Lex nr 46863; z dnia 20 listopada 2002 r., sygn.. akt K 41/02, Lex nr 57092. 
6 Patrz orzeczenie TK z dnia 26 kwietnia 1995 r., sygn. akt K 11/94, Lex nr 25538. 
7 Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary 

przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu 

za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego 

(art. 42 ust. 1 Konstytucji). 
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