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Warszawa, dnia 25 września 2013 r. 

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych 

(druk nr 445) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wdrożenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 261/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) 

nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów 

mlecznych (Dz. Urz. UE L 94 z 30.03.2012, str. 38), oraz przepisów rozporządzeń wydanych 

na podstawie rozporządzenia nr 261/2012. 

Ustawa określa zasady uznawania organizacji producentów i zrzeszenia organizacji 

producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych, w tym warunki uznawania tych 

podmiotów, ich kontrolę, sankcje za nieprzestrzeganie przepisów, prowadzenie rejestrów 

uznanych organizacji, obowiązki przekazywania do Komisji Europejskiej informacji 

w zakresie uznawania organizacji producentów i ich zrzeszeń.  

Ustawa likwiduje obowiązek zamieszczenia we wniosku o  wpis do rejestru podmiotów 

skupujących mleko weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. 

Wprowadzona zostaje możliwość przeniesienia kwoty indywidualnej do rezerwy 

krajowej, jeżeli w terminie 12 miesięcy od dnia powzięcia przez właściwego miejscowo 

dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego (dalej: Agencja) informacji o śmierci 

producenta jego spadkobierca lub spadkobiercy nie złożą kopii wniosku o stwierdzenie 

nabycia spadku lub kopii sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia 

lub gdy niemożliwe jest ustalenie kręgu spadkobierców. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 13 września 2013 r. Projekt stanowił 

przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1589). Projekt był przedmiotem prac sejmowej 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja wniosła do projektu jedną poprawkę 

o charakterze techniczno-legislacyjnym. 

W trakcie drugiego czytania zgłoszono poprawki zmierzające do umożliwienia 

producentom mleka sprzedaży mleka z pominięciem organizacji producentów oraz 

rozporządzania kwotami indywidualnymi przyznanymi z krajowej rezerwy przeznaczonej dla 

dostawców hurtowych lub dostawców bezpośrednich oraz poprawki redakcyjne (art. 1 pkt 6, 

art. 54na-54nd). 

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu uwzględniającym poprawki redakcyjne zgłoszone 

podczas drugiego czytania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) Dodawany do ustawy art. 28a stanowi, że w przypadku gdy w terminie 12 miesięcy od 

dnia powzięcia przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji 

informacji o śmierci producenta jego spadkobierca lub spadkobiercy nie złożą kopii wniosku 

o stwierdzenie nabycia spadku lub kopii sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia 

dziedziczenia lub gdy niemożliwe jest ustalenie kręgu spadkobierców, kwota indywidualna, 

do której prawo posiadał spadkodawca, przechodzi do krajowej rezerwy(ust. 1). Dyrektor 

oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy 

w terminie 14 dni po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, wykreśla spadkodawcę 

z rejestru producentów (ust. 2). 

Wprowadzenie przepisu uzasadniane jest tym, że istnieją sytuacje, w których „nie ma 

możliwości zakończenia postępowań dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych wraz z 

kwotą indywidualną. Są to przypadki niezgłoszenia się spadkobierców pomimo wiedzy 

organu o śmierci beneficjenta, niemożność ustalenia kręgu spadkobierców mimo 

prowadzonych postępowań – pisma do członków rodzin spadkodawców pozostawione bez 

odpowiedzi, ich oświadczenia o braku zainteresowania kontynuacją produkcji, 

nieprzynosząca efektu korespondencja z urzędami gmin, mająca na celu ustalenie kręgu 

spadkobierców.” 
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Wydaje się, że prawidłową reakcja na opisany stan faktyczny, jest uzależnienie 

przeniesienia kwoty indywidualnej do krajowej rezerwy od przedstawienia pisemnego 

upoważnienia, o którym mowa w art. 28 – bo ta okoliczność jest warunkiem dokonania 

tymczasowego wpisu do rejestru producentów. W szczególności nie może być przesłanką 

przeniesienia kwoty indywidualnej do krajowej rezerwy brak możliwości ustalenia kręgu 

spadkobierców, gdyż krąg spadkobierców jest zawsze możliwy do ustalenia (w sensie 

prawnym) w drodze postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Wątpliwości również 

budzi zrównanie w skutkach wniosku o stwierdzenie nabycia spadku (który jest etapem do 

wskazania spadkobierców)  oraz aktu poświadczenia dziedziczenia (który wskazuje na krąg 

spadkobierców). 

Wobec powyższego proponuję następującą poprawkę: 

 

- w art. 1 w pkt 3, w art. 28a w ust. 1  wyrazy „jego spadkobierca lub spadkobiercy nie złożą 

kopii wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub kopii sporządzonego przez notariusza aktu 

poświadczenia dziedziczenia lub gdy niemożliwe jest ustalenie kręgu spadkobierców” 

zastępuje się wyrazami „upoważniony spadkobierca nie przedstawi pisemnego upoważnienia 

do wykonywania uprawnień ,o którym mowa w art. 28 ust. 1”; 

 

2) Przepis art. 48a ust. 3 brzmi następująco: Uznanie organizacji producentów albo 

zrzeszenia organizacji producentów następuje w drodze decyzji, na wniosek tej organizacji 

albo tego zrzeszenia, składany do Prezesa Agencji. Na podstawie art. 48a ust. 1, Prezes 

Agencji jest organem właściwym w sprawach uznawania organizacji producentów i zrzeszeń 

organizacji producentów. Zasadą postępowania administracyjnego jest składanie  wniosków 

do organu właściwego w sprawie (art. 65 § 1 k.p.a), a wyjątki od tej zasady są wyraźnie 

określone (np. art. 129 1 k.p.a). Dlatego niepotrzebne jest podkreślenie, że wniosek składa się 

do Prezesa Agencji. 

Propozycja poprawki: 

 

- w art. 1 w pkt 4, w art. 48a w ust. 3 skreśla się wyrazy „, składany do Prezesa Agencji”; 

 

3) Poprawka redakcyjna (por.: art. 6 pkt 3, art. 16a ust. 1, 5 i 6, art. 46 ust. 2 i 14; inaczej 
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w art. 46 ust. 7 i art. 54g): 

 

- w art. 1 w pkt 4, w art. 48a w ust. 4 skreśla się wyraz „wykonawczych”; 

 

4) Zgodnie z art. 48b ust. 1 wniosek o uznanie jest składany przez organizację 

producentów albo zrzeszenie organizacji producentów na formularzu opracowanym 

i udostępnianym przez Agencję. Natomiast wniosek o zmianę danych zawartych w 

rejestrach (art. 48e ust. 4), informację o usunięciu stwierdzonych naruszeń (art. 48f ust. 2) 

oraz powiadomienia, o których mowa w art. 48h ust. 1 pkt 1 (art. 48h ust. 2) wnosi się na 

formularzu opracowanym przez Prezesa Agencji.  

W ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w obecnym brzmieniu 

szereg przepisów nakłada obowiązek opracowania i udostepnienia formularzy na Agencję 

(np. art. 22a ust. 3  art. 24 ust. 4, art. 31 ust. 7). 

Dlatego proponuję ujednolicenie przepisów poprzez przyjęcie następującej poprawki: 

 

- w art. 1 w pkt 4, w art. 48e w ust. 4, w art. 48f w ust. 2 oraz w art. 48h ust. 2 wyrazy „przez 

Prezesa Agencji” zastępuje się wyrazami „i udostępnianym przez Agencję”; 

 

5) Na podstawie art. 48c ust. 2 Prezes Agencji wydaje decyzję o odmowie uznania 

organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów. Należy zauważyć, że 

przepis powtarza treść art. 48a  ust. 2, na podstawie którego Prezes Agencji wydaje decyzję 

o uznaniu takich podmiotów, określając przesłanki decyzji w sposób negatywny. Takie 

powtórzenie jest niepotrzebne i powinno zostać skreślone. 

Propozycja poprawki: 

 

- w art. 1 w pkt 4, w art. 48c skreśla się ust. 2; 

 

6) W art. 48e ust. 2 określono zawartość rejestrów organizacji producentów i ich 

zrzeszeń. 

W pkt 7 tego ustępu, jako element rejestru wskazano listę co najmniej 20 członków 

organizacji producentów, albo co najmniej dwóch organizacji tworzących zrzeszenie 

organizacji producentów. Zawarcie w przepisie minimalnej liczby członków organizacji 
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producentów albo zrzeszenia organizacji producentów jest powtórzeniem warunku uznania 

takich podmiotów (art. 48a ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a). Wydaje się, że rejestr powinien 

zawierać listę wszystkich członków, a nie tylko minimalna ich liczbę konieczną do rejestracji. 

 Wobec powyższego proponuję następującą poprawkę: 

 

- w art. 1 w pkt 4, w art. 48e w ust. 2: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „co najmniej”, 

b) w lit. a skreśla się wyraz „20”, 

c) w lit. b skreśla się wyraz „dwóch”. 

   

 

Starszy legislator 

Michał Gil 


