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

zezwalającego jednostkom samorządu terytorialnego na przyznawanie dotacji na rzecz 

ośrodków wojewódzkich, który wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2013 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 12 października 2012 r. 

w oparciu o projekt poselski (druk sejmowy nr 297). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wprowadziła do niego poprawki 

polegające na dodaniu przepisów dostosowujących, zmianie przepisu o wejściu ustawy 

w życie oraz dodaniu szeregu poprawek redakcyjnych (druk sejmowy nr 735).  

W trakcie drugiego czytania zgłoszono poprawki polegające na przywróceniu podległości 

ośrodków doradztwa rolniczego sejmikom województwa, rezygnacji z nadawania przez 

zarząd województwa statutu ośrodkom, zmianie zasad wyboru członków Rad Społecznych 

Doradztwa Rolniczego działających przy ośrodkach wojewódzkich, zmianie zasad 

finansowania ośrodków doradztwa rolniczego oraz zmianie przepisu wprowadzającego 

ustawę w życie (druk sejmowy nr 735-A). 

Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania i uchwalił 

ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

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, w ten sposób, że sejmik województwa traci 

jednego przedstawiciela na rzecz zarządu województwa (art. 9 ust. 5 pkt 2 lit. a), 

przedstawiciele związków zawodowych, oraz szkół ponadgimnazjalnych są zgłaszani przez 

podmioty działające na terenie danego województwa (art. 9 ust. 5 pkt 2 lit. c i e), 

a przedstawiciele szkół wyższych i instytutów badawczych będą wybierani tylko spośród 

placówek kształcących i realizujących działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów 

wiejskich (art. 9 ust. 5 pkt 2 lit. d). 

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 
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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. Konsekwencją takiej regulacji, będzie brak możliwości dokonania 

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

przedstawicieli. Ponieważ przepis został dodany do ustawy podczas prac w Sejmie, 

uzasadnienie nie zawiera odpowiedzi na pytanie, czy taka była intencja ustawodawcy.  

Wydaje się, że autorzy przepisu chcieli umożliwić szybkie dokonanie zmiany składu 

Rady, w zakresie w jakim będzie to możliwe. Aby to osiągnąć należy dokonywać zmian 

składu Rady 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. 

Nie jest natomiast możliwa wymiana poszczególnych członków, gdyż wybór jednego 

przedstawiciela, nie przesądza, który z dotychczasowych przedstawicieli wybranych z tej 

samej kategorii, przestaje pełnić swoją funkcję (Należy zauważyć, że może być to sposobem 

blokowania zmiany składu Rady do końca kadencji. Np. jeżeli sejmik województwa, który 

posiada obecnie 2 przedstawicieli, będzie chciał, aby nadal pełnili oni swoje funkcje, 

wystarczy, że nie wybierze swojego przedstawiciela. Wtedy, wybrany przedstawiciel zarządu 

województwa, nie będzie mógł zastąpić, jednego z dotychczasowych przedstawicieli sejmiku, 

gdyż nie ma kryterium, które pozwoli na rozstrzygniecie, który z przedstawicieli sejmiku ma 

ustąpić miejsca w Radzie.). 

Propozycja poprawki: 

 

- w art. 2 występujące 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”;  

 

2) 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 charakterystyczna dla przepisów czasowo utrzymujących w mocy 

rozporządzenia, gdy przepis upoważniający jest zmieniany lub uchylany (§ 33 ust. 1 Zasad 

techniki prawodawczej).  
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Należy zauważyć, 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. 

Przepisy upoważniające zawarte w art. 6 ust. 7 i art. 12 ust. 2 j.d.r. nie są bezpośrednio 

zmieniane lub uchylane. Wydaje się, że w omawianych przypadkach nie ma podstaw do 

uznania, że doszło do pośredniej zmiany upoważnienia.   

Być może, autorzy przepisu uznali, że konieczność utrzymania w mocy rozporządzeń 

wynika, z treści: 

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.  

W pierwszej kolejności należy odrzucić tezę, jakoby treść rozporządzenia przesądzała 

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 

rozporządzenia bez potrzeby odwoływania się do aktów podustawowych (wyrok TK z 10 

września 2001 r., sygn. akt K 8/01). 

Następnie należy zauważyć, że omawiane przepisy upoważniające nie zostały uchylone. 

Bez wątpienia nie zmienił się również rodzaj aktu wykonawczego oraz zakres spraw 

przekazanych do rozporządzenia. Nie można przyjąć koncepcji, że zmieniły się (chociażby 

pośrednio) wytyczne do wydania aktu. Warto mieć 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 z 14 grudnia 

1999 r., sygn. akt K 10/99).  

W omawianych przypadkach związek pomiędzy przepisem upoważniającym a zmianą 

art. 3 ust. 3 j.d.r. wydaje się na tyle odległy, by nie szukać w tym przepisie wytycznych do 

wydania rozporządzenia. Brak ku temu dostatecznego argumentu. Zawsze w takich 
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sytuacjach pojawia się pytanie, dlaczego uznać że to ten przepis zawiera wytyczną, 

a odmówić tego innym przepisom. 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 byłoby zgodne z „duchem” 

ustawy, oraz świadczyłoby o racjonalności organów wydających rozporządzenie, ale nie jest 

obowiązkowe. 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. 

Można dostrzec pewną niespójność pomiędzy przytoczonymi rozporządzeniami 

w obecnym brzmieniu, a znowelizowaną treścią ustawy. Pożądanym byłoby usunięcie jej 

poprzez nowelizacje rozporządzeń. Ponieważ, owa niespójność nie wynika ze zmiany 

przepisu upoważniającego (również pośredniej), a więc nie skutkuje utratą mocy 

obowiązywania przez rozporządzenia, to nie ma potrzeby utrzymywania rozporządzeń 

w mocy. 

Propozycja poprawki: 

 

- skreśla się art. 4.  

 

Michał Gil 

starszy legislator 


