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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

(druk nr 492) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa eliminuje z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

upoważnienie do wydania rozporządzenia upoważniającego fundację, której jedynym 

fundatorem jest Skarb Państwa, do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci 

obszarów wiejskich. Zmiana ma uprościć system finansowania jednostki centralnej oraz 

umożliwić konsolidację zadań ministra właściwego do spraw rolnictwa, rozwoju wsi, 

i rynków rolnych wokół jednostek sektora finansów publicznych właściwych w tych 

sprawach, podległych lub nadzorowanych przez tego ministra. 

W obecnym stanie prawnym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi korzystając z wyżej 

wskazanego upoważnienia w dniu 30 lipca 2015 r. wydał rozporządzenie w sprawie 

upoważnienia Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA do pełnienia funkcji 

jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Rozporządzenie utraci moc z dniem wejścia ustawy 

w życie. Ustawa przewiduje, że Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, będzie 

działała na dotychczasowych zasadach do końca 2017 r. Zmieni się jednak sposób 

finansowania Fundacji, która na mocy art. 2 opiniowanej ustawy stanie się beneficjentem  

środków pomocy technicznej. 
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Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. zadania jednostki centralnej będzie wykonywać 

albo instytucja zarządzająca – zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy, albo jednostka sektora 

finansów publicznych upoważniona do pełnienia funkcji jednostki centralnej na mocy 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydanego na podstawie art. 55 

ust. 4 ustawy. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1428). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wprowadziła do projektu poprawkę 

techniczno-legislacyjną. 

W czasie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek, wobec czego Sejm przyjął ustawę 

w brzmieniu zaproponowanym przez komisję. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Na podstawie art. 2 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA będzie 

pełniła funkcję jednostki centralnej do dnia 31 grudnia 2017 r. na dotychczasowych zasadach. 

Brakuje przepisu, który rozstrzygnie co stanie się ze  sprawami niezakończonymi przed 

dniem 1 stycznia 2018 r. Aby wypełnić tę lukę należy dodać przepis, który przesądzi 

o umorzeniu postępowań lub ich kontynuowaniu przez Fundację albo inny podmiot, który 

przejmie zadania fundacji.  

Poniżej przedstawiono poprawkę, która nakazuje kontynuowanie postępowań przez 

podmiot upoważniony do pełnienia funkcji jednostki centralnej, a w przypadku braku takiego 

podmiotu – przez jednostkę centralną. Jeżeli zamiar ustawodawcy był inny, poprawka będzie 

wymagała przeredagowania. 

Propozycja poprawki: 

po art. 2 dodaje art. … w brzmieniu: 
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„Art. … 1. W sprawach należących do zadań fundacji, o której mowa w art. 2, 

wszczętych i niezakończonych do dnia 31 grudnia 2017 r. właściwym organem jest podmiot 

pełniący funkcję jednostki centralnej na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a w przypadku braku takiego podmiotu – jednostka 

centralna. 

2. Fundacja, o której mowa w art. 2, przekazuje właściwemu organowi akta spraw, 

o których mowa w ust. 1, w terminie do 1 stycznia 2018 r.”; 

 

2. Opiniowana ustawa ma wejść w życie w  dniu następującym po dniu ogłoszenia.  

Wymóg ustanowienia odpowiedniej vacatio legis (okresu między ogłoszeniem ustawy 

a jej wejściem w życie) w ugruntowanym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wynika 

z ogólnej zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa 

oraz zasady przyzwoitej legislacji (art. 2 Konstytucji). Minimalny standard vacatio legis 

wyznacza ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych, przewidująca jako zasadniczy termin wejścia w życie ustawy – 14 

dni od dnia jej ogłoszenia. Wyjątki od tej zasady formułuje art. 4 ust. 2, zgodnie z którym 

w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie 

krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego 

wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją 

temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu 

w dzienniku urzędowym. W takiej sytuacji, w opinii Trybunału Konstytucyjnego, muszą 

jednak zaistnieć dostatecznie przekonujące argumenty uzasadniające odstąpienie od zasady. 

Uzasadnienie ustawy nie wskazuje na okoliczności, które mogłyby być podstawą 

odstąpienia od minimalnego standardu vacatio legis. 

W trakcie prac sejmowych nad ustawą, na posiedzeniu sejmowej Komisja Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w dniu 5 kwietnia 2017 r., dyrektor Biura Pomocy Technicznej Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Rodzik, jako uzasadnienie skróconego vacatio legis 

wskazał, że zmiany dotyczą tylko dwóch podmiotów – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi oraz fundacji FAPA, ustawa dotyczy zmiany technicznej dotyczącej sposobu rozliczania 

zadań jednostki centralnej oraz, że do końca czerwca fundacja FAPA musi złożyć wniosek 

o refundację wydatków do agencji płatniczej. 
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Przytoczone argumenty nie są wystarczające do skrócenia vacatio legis, gdyż wszystkie 

cele ustawodawcy mogą zostać zrealizowane mimo wydłużenia do 14 dni okresu vacatio 

legis, w szczególności, zakładając typowy przebieg procesu legislacyjnego, ustawa wejdzie 

w życie przed dniem 30 czerwca 2017 r. umożliwiając terminowe złożenie wniosku 

o refundację wydatków. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 wyrazy „ z dniem następującym po dniu” zastępuje się wyrazami „po upływie 14 dni 

od dnia”. 

 

 

Michał Gil 

Główny legislator 

 


