
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 20 listopada 2014 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 października 

2014 r. ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, wprowadza do jej 

tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1: 

a) skreśla się pkt 1, 

b) w pkt 3 po wyrazach „art. 11” dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się 

jako lit. a oraz dodaje się lit. b w brzmieniu: 

„b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Producent jest obowiązany przedstawić na żądanie kierownika 

biura powiatowego Agencji dokumenty potwierdzające prowadzenie 

działalności rolniczej w oddzielnym gospodarstwie rolnym.”;”, 

c) w pkt 6, w art. 17 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 

w brzmieniu: 

„2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze 

rozporządzenia, dokumenty, o których mowa w art. 11 ust. 1a, uwzględniając 

dokumenty uprawdopodabniające posiadanie środków produkcji rolnej, w tym 

gruntów rolnych, oraz dokumenty wskazujące na samodzielne ponoszenie przez 

wnioskodawcę wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.”; 

2)  w art. 1 w pkt 4 skreśla się lit. c. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności i uchwalił do niej 2 poprawki.  

Ustawa wprowadza odstępstwa od podstawowych zasad postępowania 

administracyjnego. Ustawa między innymi: 

– eliminuje zasadę podejmowania z urzędu lub na wniosek wszelkich czynności 

niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy 

(art. 7 kpa), wprowadzając w jej miejsce zasadę dowodzenia okoliczności przez strony 

postępowania, 

– 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. Senat zwrócił uwagę na fakt, 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 zdaniem Senatu może zostać poczytane za naruszenie 

zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). 

Ponadto Senat powziął wątpliwość, czy określone w art. 3a ust. 2 i 3 ustawy o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności (ustawa o ewidencji) zasady postępowania są przepisem szczególnym 

tylko wobec przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, które bezpośrednio z nimi 

korespondują (np. art. 3a ust. 2 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). 
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Jednocześnie Senat zwrócił uwagę, że propozycja zawarta w projekcie ustawy, 

sprowadzająca się do przedstawienia przez stronę dokumentów potwierdzających 

prowadzenie działalności rolniczej w oddzielnym gospodarstwie rolnym na żądanie 

kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencja), 

była pozbawiona powyższych wad. 

W trakcie prac nad ustawą podnoszono argument, że określenie w rozporządzeniu 

dokumentów, których może żądać kierownik biura powiatowego Agencji ograniczy środki 

dowodowe w postępowaniu rejestracyjnym. Senat stoi na stanowisku, że mimo 

wprowadzenia wskazanego rozporządzenia, organ nadal będzie miał możliwość skorzystania 

z każdego rodzaju dowodów. Będą to dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę, 

dokumenty, które organ pozyskał z innych źródeł, przesłuchanie świadków, oględziny oraz 

wszystko inne, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. 

Ograniczenie wprowadzane rozporządzeniem dotyczy jedynie możliwości pozyskiwania 

niektórych dokumentów od strony. 

Wobec powyższego Senat postanowił uchwalić poprawkę nr 1. 

 

Dodawany w art. 12 ustawy o ewidencji ust. 4a nakazuje wpisać małżonka lub 

współposiadacza prowadzącego odrębne gospodarstwo rolne do ewidencji producentów 

i nadać mu odrębny numer identyfikacyjny. Tym samym przepis powtarza treść art. 12 ust. 4 

pkt 2 w zw. z art. 11 ust. 1 i w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy o ewidencji, co zdaniem Senatu 

uzasadnia jego skreślenie (poprawka nr 2). 

 

 

 

 


