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Opinia o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób  

zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk nr 474) 

I. Cel i przedmiot ustawy 



 

II. Przebieg prac legislacyjnych 



 

III. Uwagi szczegółowe 

1) Wydaje się, że ustawodawca popełnia niekonsekwencję terminologiczną posługując 

się wyrazem „obowiązki” w art. 26a ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, gdy 

tymczasem  w wielu innych  przepisach (np. art. 24i ust. 1, art. 26a ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. b, 

ust. 3) w podobnym kontekście używa wyrazów „zadania i czynności”. Jeżeli nic nie 

przemawia, za takim rozróżnieniem należy wprowadzić następującą poprawkę: 

 

- w art. 1 w pkt 18, w art. 26a w ust. 2  w pkt 2w lit. a wyraz „obowiązki” zastępuje się 

wyrazami „zadania i czynności”; 

 

2) Zgodnie z  art. 26a ust. 4, jeżeli wykonanie zadań lub czynności, o których mowa w 

ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3, wymaga indywidualnego rozstrzygnięcia o prawach lub obowiązkach 

adresatów przepisów rozporządzenia nr 1069/2009 lub przepisów wydanych w trybie tego 

rozporządzenia oraz w ustawie, powiatowy lekarz weterynarii albo graniczny lekarz 

weterynarii dokonuje rozstrzygnięcia w drodze decyzji. 



Powyższy przepis powtarza treść normy prawnej zawartej w art. 104 § 1 i 2 K.p.a. w zw. 

z art. 1 K.p.a. Wobec powyższego jest zbędny, i jako taki powinien zostać skreślony. 

Propozycja poprawki: 

 

- w art. 1 w pkt 18, w art. 26a skreśla się ust. 4; 

 

3) Decyzjom wydanym na podstawie art. 26a ust. 5, art. 26 e ust. 1 i 5, art. 26f ust. 1 i 

art. 43b ust. 1 i 2 „nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności”. Trybunał  Konstytucyjny 

w wyroku z dnia 14 października 2009 r. (sygn. akt Kp 4/09) trafnie zauważył, że zwrot ten 

można rozumieć dwojako: jako obowiązek nadania takiego rygoru przez organ, albo jako 

informację, że rygor taki nadano w akcie normatywnym. Trybunał zaznacza, że art. 130 § 3 

K.p.a. mówi o dwóch wypadkach wykonania decyzji nieostatecznych: "1) decyzji został 

nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108), 2) decyzja podlega wykonaniu z 

mocy ustawy". Szereg ustaw posługuje się zwrotem "decyzji (...) nadaje się rygor 

natychmiastowej wykonalności", a inne używają zwrotu "decyzja podlega natychmiastowemu 

wykonaniu". Może zatem powstać wątpliwość, czy organ wydawanej decyzji musi nadać 

rygor czy też są to decyzje, o których mowa w art. 130 § 3 pkt 2 k.p.a. Przy ocenie, czy 

decyzja ma być natychmiast wykonalna czy nie - wskazane rozróżnienie nie ma znaczenia, 

świadczy jednak o niedostatkach legislacyjnych aktu. 

Konsekwencją powyższego wywodu winno być przeredagowanie przepisów. Jednakże, 

wobec występowania  w nienowelizowanej części ustawy o ochronie zdrowia zwierząt 

omawianego zwrotu (art. 24c ust. 3 oraz art. 44 ust. 2), ze względu na zachowanie 

jednolitości terminologicznej w ramach całej ustawy, należy odstąpić od wprowadzenia 

poprawek. 

 

4) Na podstawie art. 57d ust. 5 dodawanego do ustawy o ochronie zdrowia zwierząt 

minister właściwy do spraw rolnictwa może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, program 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, mając na względzie ułatwienie 

handlu zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o 

produktach pochodzenia zwierzęcego oraz poprawę sytuacji epizootycznej kraju. 

Program, o którym mowa w przepisie, jest opracowywany przez Głównego Lekarza 

Weterynarii na wniosek organizacji zrzeszającej podmioty prowadzące działalność w zakresie 

utrzymywania zwierząt gospodarskich (art. 57d ust. 1).  



Art. 57d ust. 5 nie pozwala ministrowi na samodzielne kształtowanie treści aktu 

wykonawczego. Jego rola została zredukowana do wydania w formie rozporządzenia już 

opracowanego programu. Tym samym, istotna część procesu tworzenia rozporządzenia 

znajduje się w gestii Głównego Lekarza Weterynarii, który nie jest zaliczany do kategorii 

podmiotów uprawnionych do wydawania rozporządzeń. 

Warto przypomnieć że art. 92 ust. 1 zd. 1 Konstytucji stanowi, że  rozporządzenia są 

wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia 

zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. 

Zwraca się uwagę, że konsekwencją treści art. 92 ust. 1 Konstytucji jest 

niedopuszczalność uczestniczenia innych podmiotów w procesie wydawania rozporządzenia 

z wyjątkiem wyrażenia opinii. 

W pozostałych przypadkach współuczestniczenia w stanowieniu aktu normatywnego 

ustawodawca może wybierać podmiot współuczestniczący jedynie spośród tych, które są 

wyposażone w kompetencje do tworzenia prawa (S. Wronkowska, M. Zieliński: Komentarz 

do zasad techniki prawodawczej. Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa 2004. s. 168). 

Odnosząc to do omawianego przepisu należy zanegować możliwość tak daleko idącej 

ingerencji Głównego Lekarza Weterynarii oraz organizacji zrzeszającej podmioty 

prowadzące działalność w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich w wydanie 

rozporządzenia.  

Ta same uwagi odnoszą się do art. 57 ust. 3 i 7, ale ewentualna korekta tych przepisów 

wiązałaby się z wykroczeniem poza zakres dopuszczalnych w Senacie poprawek.  

Zgodnie z art.57d ust. 2 program zwalczania chorób zakaźnych jest realizowany przez 

podmioty, które przystąpiły do niego dobrowolnie. W konsekwencji przepisy rozporządzenia 

wydanego na podstawie art. 57d ust. 5 również wiązałyby podmioty, które zadeklarują wolę 

uczestniczenia w programie. Walor rozporządzenia sprowadzałby się do zamieszczenia treści 

programu w oficjalnym publikatorze. Rodzi to pytanie o sens wydawania takiego 

rozporządzenia – gdyż wystarczającą formą byłoby obwieszczenie.  

Propozycja poprawki: 

 

- w art. 1 w pkt 26, w art. 57d ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze obwieszczenia, w dzienniku 

urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa, może ogłosić program, o którym mowa 

w ust. 1.”; 



 

 

5) Ustawa uchyla przepisy penalizujące jako występki lub wykroczenia czyny 

stanowiące naruszenie przepisów dotyczących produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego oraz produktów podobnych. Zastępuje je karami administracyjnymi za 

naruszenie przepisów dotyczących tych produktów (rozdział 10a ustawy o ochronie zdrowia 

zwierząt). Kary w postaci decyzji administracyjnych nakładaliby lekarze weterynarii lub 

graniczni lekarze weterynarii. Ustawa przewiduje kary pieniężne w wysokości do 

trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Konkretna wysokość kar za 

poszczególne naruszenia będzie określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw 

rolnictwa i będzie ona zróżnicowana w zależności od stopnia zagrożenia wywołanego przez 

dane naruszenie dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt oraz rozmiaru 

korzyści jakie podmiot dokonujący naruszenia osiągnął lub mógł osiągnąć.  

Według uzasadnienia sankcje administracyjne mają być bardziej skutecznym, 

proporcjonalnym i odstraszającym środkiem niż przepisy karne. 

 Posłużenie się tą konstrukcją prawną może rodzić wątpliwości, co do zgodności z art. 42 

ust. 3 Konstytucji stanowiącym, że każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie 

zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Należy dodać, że zgodnie z poglądami 

doktryny prawa konstytucyjnego z cytowanego przepisu Konstytucji wywodzi się zasadę, że 

fakt popełnienia czynu, również wymaga stwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądu
1
.  

Problematyka kar administracyjnych była już przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału 

Konstytucyjnego, który dopuszcza stosowanie tej metody regulacji.
2
 W orzecznictwie 

Trybunału podkreśla się przy tym, że kwestia dopuszczalności stosowania sankcji 

administracyjnych winna być oceniana z punktu widzenia funkcji, jaką sankcja ta ma 

spełniać. Powszechnie przyjmuje się, że istotą sankcji karnych jest represja, natomiast kar 

administracyjnych - profilaktyka i prewencja. Nie oznacza to oczywiście, że dane typy 

sankcji powinny spełniać tylko i wyłącznie te funkcje. To właśnie spełnianie wspomnianych 

funkcji przesądza jednakże o tym, czy dana sankcja jest ze swej istoty karna, czy 

administracyjna. Kara administracyjna nie jest zatem, w myśl wskazanej koncepcji, odpłatą 

                                                 

2
 zob. wyroki TK z 4 lipca 2002 r., sygn. P 12/01, wyrok TK z 15 stycznia 2007 r., sygn. P 19/06, wyrok TK z 

31 marca 2008 r., sygn. SK 75/06. 



za popełniony czyn, lecz stanowi jedynie środek przymusu służący zapewnieniu realizacji 

wykonawczo-zarządzających zadań administracji. Trybunał Konstytucyjny podkreśla przy 

tym, że granica pomiędzy deliktem administracyjnym i będącą jego konsekwencją karą 

administracyjną a wykroczeniem jest płynna, a określenie jej zależy w wielu sytuacjach od 

uznania władzy ustawodawczej (zob. wyrok TK z 15 stycznia 2007 r., sygn. P 19/06, OTK 

ZU nr 1/A/2007, poz. 2). Skoro istotą kary administracyjnej jest przymuszenie do 

respektowania nakazów i zakazów, proces wymierzania kar pieniężnych należy zatem 

postrzegać jako stosowanie instrumentów władztwa administracyjnego. Kara ta nie musi być 

konsekwencją dopuszczenia się czynu zabronionego, lecz skutkiem zaistnienia stanu 

niezgodnego z prawem, co sprawia, że ocena stosunku sprawcy do czynu nie mieści się w 

reżimie odpowiedzialności obiektywnej (zob. wyrok TK z 31 marca 2008 r., sygn. SK 75/06, 

OTK ZU nr 2/A/2008, poz. 30). Trybunał zwraca uwagę, że brak jest jasnego, czytelnego, 

uniwersalnego kryterium materialnego, decydującego o rozróżnieniu sytuacji, w których dane 

zjawisko lub czyn będą (powinny być pragmatycznie) kwalifikowane jako podlegające już to 

penalizacji, już to karze administracyjnej (pieniężnej).
3
 

 M. Wincenciak w monografii: Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich 

wymierzania (opublikowana m.in. w programie LEX), dochodzi do wniosku że podstawową 

funkcją administracyjnych kar pieniężnych jest funkcja represyjna. Autor podkreśla, że takie 

elementy jak znaczna dolegliwość kary, jej powszechny charakter oraz funkcja represyjna 

jako funkcja podstawowa przesądzają o karnym charakterze kar administracyjnych. 

Pierwszym problemem związanym ze stosowaniem sankcji karnych jest zapewnienie 

adekwatnej procedury sądowej. Zwrócił na to uwagę Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu 

orzeczenia z dnia 6 października 1998 r. sygn. akt K 36/97 (Lex nr 38415), wskazując że 

przedmiotem konstytucyjnej ochrony jest także szczególna wartość proceduralna polegająca 

na zapewnieniu określonego w konstytucji standardu procedury sądowej rozpatrzenia sprawy. 

Podkreślić należy, że w demokratycznym państwie prawnym procedura jako droga realizacji 

materialnych postanowień konstytucji odgrywa rolę szczególną. 

Procedura karna zapewnia wyższy standard gwarancji jednostce niż procedura 

administracyjna i procedura stosowana w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Zignorowanie tego może skutkować uznaniem przepisu karno-administracyjnego 

za sprzeczny z art. 45 Konstytucji (prawo do właściwego sądu).  

                                                 



Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z 14 października 2009 r. (Sygn. akt Kp 

4/09) oceniając przepisy wprowadzające karę administracyjną w miejsce wykroczenia 

stwierdził, że "ustawodawca, dekryminalizując naruszenie przepisów ruchu drogowego 

polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości, jednocześnie ustalił wysoce 

restrykcyjny, nieproporcjonalny sposób karania, pozbawiając przy tym kierujących gwarancji 

procesowych, które zapewnia postępowanie w sprawach o wykroczenia i nie kreując w to 

miejsce innych, adekwatnych gwarancji, które zainteresowany mógłby uruchomić. Sądowa 

kontrola ograniczona wyłącznie do legalności decyzji administracyjnej wymierzającej karę 

pieniężną za przekroczenie prędkości w sytuacji, gdy przepisy materialne dotyczące źródła 

wykroczenia nie przewidują żadnych kontratypów ani przesłanek, które mógłby ocenić sąd 

administracyjny w granicach swojej kognicji, musi być uznana w tym wypadku 

za niewystarczającą i niezgodną z zasadą proporcjonalności wkroczenia ustawodawcy w sferę 

chronioną jednostki."  

Przytoczony wywód Trybunału w znacznej mierze można odnieść do omawianych 

regulacji. Zaproponowany w ustawie model odpowiedzialności jest wysoce dolegliwy (co 

przyznają autorzy projektu ustawy w uzasadnieniu), pozbawiony gwarancji procesowych 

charakterystycznych dla prawa karnego, przy jednoczesnym braku alternatywnych rozwiązań 

stanowiących adekwatne gwarancje procesowe. Ustawa nie zawiera kontratypów ani 

przesłanek ograniczających odpowiedzialność, które mógłby uwzględnić sąd 

administracyjny. 

Proponowane rozwiązanie budzi uzasadnione wątpliwości, co do zgodności z art. 6 

Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.  

W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pod pojęciem sprawa 

karna kryją się wszelkiego rodzaju sprawy, które mają za przedmiot ustalenia dotyczące faktu 

naruszenia prawa i określenia przewidzianej z tego tytułu kary, z wyjątkiem jedynie sankcji 

dyscyplinarnych i sankcji nakładanych w celach przymusowych. Istnieje więc wysokie 

prawdopodobieństwo, że w wypadku kontroli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

w Strasburgu sankcje karno-administracyjne o charakterze represyjnym odczytywane będą 

jako regulacje zawierające w sobie znamiona "sprawy karnej" w rozumieniu art. 6 

konwencji
4
. 

                                                 

4
 D. Szumiło-Kulczycka: Prawo administracyjno-karne, Kraków 2004, s. 201-202 



To oznacza, że do postępowań karno-administracyjnych należy stosować standardy 

postępowania karnego wyznaczone przez treść art. 6 konwencji. A więc m.in. zasadę 

rozpoznania sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd. Przy czym rozpoznanie sprawy 

oznacza zbadanie jej pod względem faktycznym i prawnym. Model sądownictwa 

administracyjnego wyznaczony przepisami Prawa o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi ogranicza rozpoznanie sprawy pod względem faktycznym, z wyjątkiem 

sytuacji uzasadniających wznowienie postępowania (art. 133 § 1 i art. 240 § 1 pkt 5 p.p.s.a.). 

W pozostałych sytuacjach sąd administracyjny nie prowadzi samodzielnego postępowania 

dowodowego, a odnosi się tylko do stanu faktycznego ustalonego w postępowaniu 

administracyjnym. Oznacza to, że sąd administracyjny nie spełnia kryteriów sądu 

w rozumieniu art. 6 konwencji
5
. 

Ominięcie przez ustawodawcę dogmatyki prawa karnego przy stosowaniu kar 

administracyjnych będzie też rodzić problemy praktyczne. Nie został ustanowiony, jak 

dotychczas, swoisty zbiór materialnych i procesowych zasad odpowiedzialności karno-

administracyjnej. Do czynów zabronionych pod groźbą kary administracyjnej należy 

stosować ogólne zasady prawa administracyjnego, a to oznacza, że nie znajdą zastosowania, 

bardziej adekwatne konstrukcje prawa karnego, takie jak np. formy winy, szkodliwość 

społeczna czynu, czyn ciągły, kontratypy, formy zjawiskowe przestępstwa (np. 

współsprawstwo, sprawstwo kierownicze, podżeganie), formy stadialne przestępstwa 

(usiłowanie i przygotowanie), brak definicji miejsca popełnienia czynu. Może to w pewnych 

stanach faktycznych uniemożliwić organowi nałożenie kary pieniężnej lub doprowadzić do 

nałożenia kary na osobę niewinną w rozumieniu prawa karnego.
6
 

Wobec powyższego warto rozważyć zastąpienie odpowiedzialności karno-

administracyjnej odpowiedzialnością karną lub odpowiedzialnością za popełnienie 

wykroczenia, które dają właściwe gwarancje procesowe i mają ukształtowaną dogmatykę, 

                                                 

5
 W sprawie Gradinger v. Austria, Europejski Trybunał Praw Człowieka w orzeczeniu z 23 października 1995 r. 

uznał, że w zakresie atrybutów organu sądowego o pełnej jurysdykcji leży możliwość uchylenia decyzji organu 

niższego rzędu, zarówno ze względu na ustalenia faktyczne, jak i prawne. Jako że Sąd Administracyjny nie 

miał takich kompetencji, nie może zostać uznany za "sąd" w rozumieniu Konwencji (Lex nr 80401). 

 



która lepiej odpowiada potrzebom prawa represyjnego. Alternatywą (czysto teoretyczną, gdyż 

wymagałaby zmiany Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) dla tego 

rozwiązania byłoby takie ukształtowanie postępowania nakładającego karę pieniężną, które 

byłoby do pogodzenia z Konstytucją i Konwencją o Ochronie Praw Człowieka 

i Podstawowych Wolności. 

 

6) W art. 9 ust. 2 zawarto odesłanie do nieistniejącego przepisu. Należy wprowadzić 

następującą poprawkę (ponadto poprawka ujednolica brzmienie przepisu): 

 

- w art. 9 w ust. 2 wyrazy „uzyskały zatwierdzenie na podstawie art. 43a ust. 5 pkt 1 ustawy 

wymienionej w art. 1, uważa się za laboratoria zatwierdzone zgodnie z art. 43a ust. 5 pkt 1” 

zastępuje się wyrazami „zostały zatwierdzone na podstawie art. 43a ust. 5 pkt 1 ustawy 

wymienionej w art. 1, uważa się za laboratoria zatwierdzone na podstawie art. 43a ust. 6 

pkt 1”; 

 

7) Na podstawie art. 10 utrzymuje się w mocy programy wydane w drodze 

rozporządzenia na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt (art. 10 ust. 1) 

oraz upoważnia się ministra właściwego do spraw rolnictwa do nowelizacji wydanych 

programów. 

Nowelizacja art. 57 ust. 7 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt polega na zmianie organu 

upoważnionego do wydania rozporządzenia (Rada Ministrów została zastąpiona przez 

ministra właściwego do spraw rolnictwa). 

Zgodnie z § 32 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej, jeżeli zmiana treści przepisu 

upoważniającego polega na tym, że zmienia się organ upoważniony do wydania aktu 

wykonawczego, przyjmuje się, że taki akt zachowuje moc obowiązującą. W takim przypadku 

organem upoważnionym do zmiany lub uchylenia aktu wykonawczego wydanego na 

podstawie zmienionego przepisu upoważniającego jest organ wskazany w zmienionym 

upoważnieniu.  

Wobec powyższego art. 10 jest zbędny. Propozycja poprawki: 

 

- skreśla się art. 10; 

 

8) Na podstawie art. 12 składniki, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. d rozporządzenia 



nr 1069/2009 (np. mączka mięsno-kostna), zatwierdzone przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, umieszcza się w wykazie, o którym mowa w art. 4 ust. 10 ustawy 

o  nawozach i nawożeniu. 

Ustawa o  nawozach i nawożeniu posługuje się wyrazem „zatwierdzony” tylko raz, w 

odniesieniu do składników o którym mowa w ust. 6 pkt 2 lit. b zatwierdzonych przez 

właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

zgodnie z art. 22 ust. 3 rozporządzenia nr 142/2011. 

Jak się wydaje, wyraz „zatwierdzony” ma wskazywać na składnik, wobec którego 

wydano zezwolenie, o którym mowa w art. 22 ust. 3 rozporządzenia nr 142/2011. Wyrazowi 

„zezwolenie” z art. 22 ust. 3 rozporządzenia nr 142/2011 odpowiada w zakresie procedury 

prowadzonej przed ministrem właściwym do spraw rolnictwa wyraz „pozwolenie” którym 

posługuje się w art. 4 ustawa o  nawozach i nawożeniu w obecnym brzmieniu. 

Tak sformułowane przepisy powodują, że art. 12 nakazuje umieszczać w rejestrze 

składniki wobec których wydano zezwolenie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

przez właściwe organy innych państw Unii Europejskiej, natomiast pomija składniki, które  

uzyskał zezwolenie w Polsce.  

Aby ujednolicić zasady wpisu do rejestru niezależnie od miejsca uzyskania zezwolenia 

proponuje następującą poprawkę: 

 

-  art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 12. Składniki, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. d rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego 

przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) 

nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. 

UE L 300, z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.): 

1) zatwierdzone przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej,  

2) wprowadzone do obrotu na podstawie pozwolenia wydanego 

- przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, umieszcza się w wykazie, o którym mowa w 

art. 4 ust. 10 ustawy wymienionej w art. 8.”; 

 

9)  Dekryminalizacja niektórych czynów i zastąpienie ich karami administracyjnymi 



niesie doniosły problem intertemporalny. Czyny popełnione przed wejściem ustawy w życie, 

za które nie wymierzono kary zgodnie z treścią art. 4 § 1 K.k. nie mogą zostać ukarane gdyż 

nowa ustawa, która nie przewiduje kary, musi zostać zastosowana jako względniejsza.  

Jednocześnie nowe przepisy – ustanawiające odpowiedzialność karnoadministracyjną – 

nie mogą zostać zastosowane, gdyż w stosunku do takich czynów musiałyby zadziałać 

wstecz, co oczywiście jest niedopuszczalne. 

Ustawodawca postanowił wybrnąć z tej sytuacji, wprowadzając w art. 17 przepis 

przejściowy przełamujący zasadę stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy. 

Wspomniany przepis obarczony jest jednak pewnymi wadami.  

Po pierwsze, nakazuje stosować przepisy dotychczasowe do postepowań wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy. Taka redakcja przepisu odnosi go do 

procedury, w której wymierza się karę. Tymczasem obowiązek stosowania ustawy 

względniejszej jest instytucją prawa karnego materialnego, a nie procesowego. Oznacza to, że 

art. 4 § 1 K.k. znajdzie, mimo intencji ustawodawcy, zastosowanie i nieosądzony przed dniem 

wejścia w życie ustawy sprawca czynu zabronionego pozostanie bezkarny. 

Po drugie, wyroki skazujące nie wykonane przed dniem wejścia w życie ustawy na mocy 

art. 4 § 2 K.k. nie mogą już zostać wykonane, a te wyroki, które zdążono wykonać ulegają 

zatarciu (art. 4 § 4 K.k.). 

Ponadto przepis pomija art. 85 ust. 1 pkt 1w zakresie ubocznych produktów pochodzenia 

zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

Aby przeciwdziałać tym niepożądanym skutkom proponuję wprowadzić następującą 

poprawkę: 

 

- art. 17 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 17. Do popełnionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy czynów, 

określonych w: 

1) art. 77 pkt 1 oraz art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1 –  w zakresie 

ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez 

ludzi, 

2) art. 77 pkt 2, 3 i 6 oraz art. 85 ust. 1 pkt 1a ustawy wymienionej w art. 1, 

3) art. 40 ust. 2 pkt 9 ustawy wymienionej w art. 8 

- stosuje się przepisy dotychczasowe, a orzeczenia wydane na podstawie tych przepisów 



podlegają wykonaniu.” 

 

10)  Na podstawie art. 18 ust. 1 zachowuje się w mocy rozporządzenie wydane na 

podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i upoważnia do zmiany 

rozporządzenia na podstawie tego przepisu. 

Art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt upoważnia  ministra właściwego do 

spraw rolnictwa do wydania rozporządzenia określającego sposób ustalania weterynaryjnego 

numeru identyfikacyjnego nadawanego podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną, 

o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a-l, o, p, przy uwzględnieniu zapewnienia właściwego 

sprawowania nadzoru nad prowadzeniem danego rodzaju działalności. Przepis ten nie jest 

nowelizowany niniejszą ustawą, która zmienia brzmienie w art. 1 w pkt 1 lit. o,  do której 

odsyła art. 10 ust. 2. Nowelizacja art. 1 pkt 1 lit. o polega na zmianie sposobu opisu 

działalności w zakresie obrotu produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego.  

 Aby utrzymać w mocy rozporządzenie musi ono utracić moc. Następuje to gdy uchyla się 

przepis upoważniający lub zmienia się przepis upoważniający w ten sposób, że zmienia się 

rodzaj aktu wykonawczego albo zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem 

wykonawczym lub wytyczne dotyczące treści tego aktu. Żadna z tych okoliczności nie 

występuje w omawianym przypadku. Nie mamy też do czynienia z pośrednią zmianą 

przepisu upoważniającego, gdyż nowelizacja art. 1 pkt 1 lit. o, do którego odsyła przepis 

upoważniający nie ma wpływu na treść upoważnienia. Dlatego nie ma potrzeby 

utrzymywania w mocy rozporządzenia, a co za tym idzie należy skreślić art. 18 ust. 1. 

Ponadto sformułowany w dotychczasowy sposób art. 18 ust. 1 odbiera ministrowi prawo 

do wydania nowego rozporządzenia na podstawie atrt. 10 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia 

zwierząt, ograniczając jego kompetencje do nowelizacji rozporządzenia dotychczasowego. 

Nie wydaje się by był to efekt zamierzony.  

Dlatego, w przypadku, gdyby nie znalazła akceptacji propozycja skreślania omawianego 

przepisu,  proponuję uwzględnienie w jego brzmieniu formuły zaproponowanej w Dobrych 

praktykach legislacyjnych dla przepisów utrzymujących w mocy rozporządzenia wydane na 

podstawie przepisów upoważniających zmienionych pośrednio (powyższe uwagi dotyczą 

mutatis mutandis art. 18 ust. 3 i 4). 

Propozycja poprawek: 

 

- w art. 18 skreśla się ust. 1, 3 i 4; 



 

albo: 

 

- w art. 18: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 2 

ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy 

wymienionej w art. 1 i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.”, 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 33 ustawy 

wymienionej w art. 4 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 ustawy wymienionej w art. 4 i mogą 

być zmieniane na podstawie tego przepisu. 

4. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 i art. 11 ustawy 

wymienionej w art. 8 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 10 i art. 11 ustawy 

wymienionej w art. 8 i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.”. 

 

 

Starszy legislator 

Michał Gil 


