
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 9 listopada 2012 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 października 

2012 r. ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, wprowadza do jej 

tekstu następujące poprawki: 

 

1) w art. 1 w pkt 2 w lit. b, lit. d i e otrzymują brzmienie: 

„d) 2 przedstawicieli zgłoszonych przez szkoły wyższe oraz instytuty 

badawcze, kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa 

i rozwoju obszarów wiejskich, 

e) 1 przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych kształcących na potrzeby 

rolnictwa, działających na obszarze województwa.”; 

 

 

2) w art. 2 użyte dwukrotnie wyrazy „lit. a i c–e” zastępuje się wyrazami „lit. a, c, d lub e” 

oraz po wyrazach „przedstawicieli, o których mowa” dodaje się wyraz „odpowiednio”; 

 

 

3) 

 

skreśla się art. 4. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2012 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy o 

jednostkach doradztwa rolniczego i uchwalił do niej 3 poprawki. 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 9 ust. 5 pkt 2 lit. d i e ustawy o jednostkach 

doradztwa rolniczego (j.d.r.) w skład Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego działającej 

przy ośrodkach wojewódzkich wchodzi jeden przedstawiciel zgłoszony przez szkoły wyższe 

oraz instytuty badawcze, kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju 

obszarów wiejskich oraz dwóch przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych kształcących na 

potrzeby rolnictwa, działających na obszarze województwa. Senat uznał za zasadne zmienić 

skład Rady w ten sposób, że szkoły ponadgimnazjalne stracą jednego przedstawiciela w 

Radzie na rzecz szkół wyższych oraz instytutów badawczych, które powinny mieć dwóch 

przedstawicieli (poprawka nr 1). 

Ustawa w art. 1 w pkt 2 nowelizując art. 9 ust. 5 pkt 2 j.d.r. zmienia podmioty 

uprawnione do delegowania przedstawicieli w Radach Społecznych Doradztwa Rolniczego 

działających przy ośrodkach wojewódzkich. Ponieważ, zgodnie z art. 9 ust. 4 j.d.r., kadencja 

Rady trwa 5 lat, ustawodawca wprowadził w art. 2 przepis dostosowujący, w którym 

rozstrzygnął, że przedstawiciele wybrani na podstawie przepisów dotychczasowych, będą 

pełnili swoje funkcje do dnia wyboru przedstawicieli według przepisów nowych. Brzmienie 

art. 2 ustawy wskazuje, że zmiana wszystkich przedstawicieli w Radzie następuje 

jednocześnie. Senat zauważył, że konsekwencją takiej regulacji, będzie brak możliwości 

dokonania jakiejkolwiek zmiany składu Rady, do czasu gdy uda się wyłonić ostatniego z 

nowych przedstawicieli. Senat postanowił umożliwić szybkie dokonanie zmiany składu Rady, 

w zakresie w jakim będzie to możliwe. Aby to osiągnąć zmiany składu Rady będą 

dokonywać się w częściach – z dniem wyboru wszystkich nowych członków w ramach 

poszczególnych grup, określonych w odrębnych literach  art. 9 ust. 5 pkt 2 j.d.r.  (poprawka 

nr 2). Senat przyjął takie rozwiązanie, gdyż nie jest możliwa wymiana poszczególnych 

członków, ponieważ wybór jednego przedstawiciela, nie przesądza, który z dotychczasowych 

przedstawicieli wybranych z tej samej kategorii, przestaje pełnić swoją funkcję.  

Na podstawie art. 4 ustawy, dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

art. 6 ust. 7 i art. 12 ust. 2 j.d.r. zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 7 i art. 12 ust. 2 j.d.r. Taka redakcja jest 
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charakterystyczna dla przepisów czasowo utrzymujących w mocy rozporządzenia, gdy 

przepis upoważniający jest zmieniany lub uchylany (§ 33 ust. 1 Zasad techniki 

prawodawczej), co zdaniem Senatu nie zachodzi w tym przypadku. 

Swoje stanowisko Senat oparł na stwierdzeniu, że rozporządzenie traci moc 

obowiązującą, jeżeli chociażby pośrednio przepis upoważniający został uchylony, lub 

zmieniony poprzez zmianę rodzaju aktu wykonawczego, zakresu spraw przekazanych lub 

wytycznych dotyczących jego treści. Bez wątpienia przepisy upoważniające zawarte w art. 6 

ust. 7 i art. 12 ust. 2 j.d.r. nie są bezpośrednio zmieniane lub uchylane.  

Senat uznał, że w omawianych przypadkach nie doszło również do pośredniej zmiany 

upoważnienia. Stwierdził brak jakichkolwiek przesłanek pozwalających na uznanie, że 

pośrednio zmienił się zakres spraw przekazanych do rozporządzeń. Senat odrzucił też tezę, 

jakoby  pośrednio zmieniły się wytyczne do wydania tych rozporządzeń. Miał przy tym na 

uwadze, że zasada rekonstrukcji wytycznych z innych przepisów ustawowych niż przepisy 

zawierające upoważnienie ma ograniczone zastosowanie. Możliwe jest ich pomieszczenie w 

innych przepisach ustawy, o ile pozwala to na precyzyjne zrekonstruowanie  treści tych 

wytycznych (por. wyrok TK z 14 grudnia 1999 r., sygn. akt K 10/99).  

Zdaniem Senatu argumentem za uznaniem, że doszło do pośredniej zmiany wytycznych, 

w szczególności nie może być treść: 

a) § 11 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie warunków 

wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom 

jednostek doradztwa rolniczego (wydanego na podstawie art. 6 ust. 7 j.d.r.), 

b) § 7 ust. 1 i 3 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek 

doradztwa rolniczego (wydanego na podstawie art. 12 ust. 2 j.d.r.),  

- które przyznają pewne kompetencje sejmikowi województwa wobec wojewódzkich 

ośrodków doradztwa rolniczego.  

Senat uznał, że treść rozporządzenia nie może przesądzać o zakresie spraw 

przekazanych do uregulowania lub o kształcie wytycznych, które należy uwzględnić  przy 

wydawaniu aktu wykonawczego. To przepis upoważniający decyduje o treści aktu 

wykonawczego, a nie odwrotnie. Przepisy ustawowe powinny być sformułowane w taki 

sposób, aby można było z wystarczającą precyzją ustalić wytyczne dotyczące treści 
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rozporządzenia bez potrzeby odwoływania się do aktów podustawowych (por. wyrok TK z 10 

września 2001 r., sygn. akt K 8/01). 

W omawianych przypadkach związek pomiędzy przepisami upoważniającymi a zmianą 

art. 3 ust. 3 j.d.r. jest zdaniem Senatu na tyle odległy, by nie szukać w tym przepisie 

wytycznych do wydania rozporządzenia. Brak ku temu dostatecznego argumentu. Fakt, że 

nowelizacja zakłada podległość właściwemu zarządowi województwa nie przesądza o tym, że 

to zarząd ma przejąć kompetencje określone w wymienionych przepisach rozporządzeń. 

Takie rozwiązanie według Senatu byłoby zgodne z „duchem” ustawy oraz świadczyłoby o 

racjonalności organów wydających rozporządzenie, ale nie jest obowiązkowe. Senat uznał, że 

gdyby ustawodawca chciał wprowadzić tego typu wytyczną posłużył by się np. formułą „… 

biorąc pod uwagę możliwość zapewnienia zarządowi województwa nadzoru nad jednostką 

doradztwa rolniczego …”, czego nie zrobił. 

Senat dostrzega pewną niespójność pomiędzy przytoczonymi rozporządzeniami 

w obecnym brzmieniu, a znowelizowaną treścią ustawy i uznaje, że pożądanym byłoby 

usunięcie jej poprzez nowelizacje rozporządzeń. Ponieważ owa niespójność nie wynika ze 

zmiany przepisów upoważniających (również pośredniej), a więc nie skutkuje utratą mocy 

obowiązywania przez rozporządzenia, to nie ma potrzeby utrzymywania rozporządzeń 

w mocy. Powyższe uzasadnia poprawkę nr 3. 

 

 

 

 

 

 

 


