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Warszawa, dnia 26 czerwca 2018 r.             

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 869) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem nowelizacji ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin jest: 

1) uproszczenie i skrócenie procedur administracyjnych (w odniesieniu do działań 

Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykonywanych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin oraz ustawy z dnia 25 

czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym); 

2) ułatwienie prowadzenia międzynarodowego obrotu materiałem roślinnym; 

3) wyeliminowanie problemów pojawiających się przy granicznej kontroli fitosanitarnej 

drewnianych materiałów opakowaniowych; 

4) uregulowanie zasad współpracy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

z innymi jednostkami administracji (przede wszystkim z Inspekcją Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa) w celu zapewnienia większej efektywności tej współpracy;  

5) wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu systemu integrowanej produkcji roślin, 

wynikających z doświadczeń zebranych w trakcie obowiązywania ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin; 

6) wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych wynikłych w toku stosowania ustawy 

z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2018 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2552). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja wprowadziła do projektu poprawki 

redakcyjne i porządkujące. 

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

w brzmieniu zaproponowanym przez komisję. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Ustawa w dodawanych do ustawy o ochronie roślin art. 13 ust. 4b i art. 19a ust. 4 

nakazuje organowi wezwać stronę postępowania do uzupełnienia lub poprawienia pisma. 

Przepisy te należy traktować jako szczególne w stosunku do art. 64 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Ponieważ omawiane przepisy nie zawierają obowiązku pouczenia o 

skutkach nieuzupełnienia lub niepoprawienia pisma, a art. 64 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, jako lex generalis został wyłączony, to może być uzasadniona wykładnia, 

która wyklucza stosowanie art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego, nakazującego 

należycie i wyczerpująco informować strony o okolicznościach faktycznych i prawnych, 

które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem 

postępowania administracyjnego. W takim przypadku brakowałoby normy nakazującej 

pouczenie strony o rygorze niezastosowania się do wezwania.  

Ponieważ nie ma argumentów dla odstąpienia od kodeksowej zasady informowania 

stron postępowania, należy uzupełnić treść omawianych przepisów o stosowne pouczenie. 

Ponadto w art. 13 ust. 5b oraz w art. 19a ust. 15 dodawanych do ustawy o ochronie 

roślin oraz w art. 7 ust. 3 znajdują się przepisy, które nakazują wezwać stronę do poprawienia 

błędów i pomyłek pod rygorem wykreślenia z odpowiedniego rejestru. Te przepisy również 

nie zawierają obowiązku  pouczenia strony. Wydaje się, że organy postępowania powinny 

w tym przypadku stosować art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego. Istnieje jednak 

ryzyko wnioskowania a contrario i na tej podstawie nieinformowania stron o rygorze 

niewykonania wezwania. 

Powyższe uzasadnia następującą poprawkę: 



– 3 – 

1) w art. 1: 

a)  w pkt 5:  

– w lit. d, w ust. 4b po wyrazach „7 dni” dodaje się wyrazy „, z pouczeniem, że 

nieuzupełnienie lub niepoprawienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez 

rozpoznania”, 

– w lit. e, w ust. 5b po wyrazach „7 dni” dodaje się wyrazy „, z pouczeniem, że 

niepoprawienie błędów lub pomyłek w informacjach podanych we wniosku spowoduje 

wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców”, 

b) w pkt 8, w art. 19a: 

– w ust. 4 po wyrazach „7 dni” dodaje się wyrazy „, z pouczeniem, że nieuzupełnienie lub 

niepoprawienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpoznania”, 

– w ust. 15 po wyrazach „7 dni” dodaje się wyrazy „, z pouczeniem, że niepoprawienie 

błędów lub pomyłek we wniosku spowoduje wykreślenie podmiotu z rejestru 

eksporterów”; 

2) w art. 7 w ust. 3 w części wspólnej wyliczenia wyrazy „a w razie ich nieusunięcia” 

zastępuje się wyrazami „z pouczeniem o skutkach ich nieusunięcia, a w razie nieusunięcia 

braków”, 

 

2. W nowelizacji art. 13 ust. 5a pkt 3 i art. 19a  ust. 14 pkt 3 ustawy o ochronie roślin, 

jako przesłankę wykreślenia podmiotu z rejestru odpowiednio przedsiębiorców i eksporterów, 

wymieniono uzyskanie informacji o zgonie osoby wpisanej do rejestru. 

Jednocześnie z pracami nad opiniowana ustawą toczy się proces legislacyjny ustawy 

o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druk nr 847), która umożliwia 

kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa na analogicznych zasadach jak za życia 

przedsiębiorcy.  

Ponieważ ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ma wejść 

w życie wcześniej, należy uwzględnić jej rozwiązań w opiniowanej ustawie. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 
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a) w pkt 5 w lit. e, w ust. 5a pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu podmiotu 

albo informacji o zgonie osoby niepodlegającej wpisowi do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;", 

b) w pkt 8, w art. 19a w ust. 14 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu podmiotu albo 

informacji o zgonie osoby niepodlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej;"; 

 

3. W ustawie w szeregu przepisów (np. nowelizacja art. 14 ust. 2a) , w odniesieniu do 

wniosków kierowanych do organu administracji posłużono się zwrotem „na piśmie, w postaci 

papierowej lub elektronicznej”. Taka formuła sugeruje, że forma elektroniczna jest jednym 

z rodzajów formy pisemnej, co nie jest prawdą. Art. 63 Kodeksu postępowania 

administracyjnego zrównuje w skutkach formę pisemną i elektroniczną, ale wyraźnie je 

rozróżnia (podobnie jak art. 73 Kodeksu cywilnego). 

Wobec powyższego należy wprowadzić następującą poprawkę: 

w art. 1: 

a) w pkt 6 w lit. c, w ust. 2a, 

b) w pkt 8, w art. 19a w ust. 3 w pkt 2, w ust. 11 i 13 w pkt 3, 

c) w pkt 9 w lit. b, w ust. 2b w pkt 2, 

d) w pkt 10, w ust. 5 w pkt 2 

– wyrazy „na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej” zastępuje się wyrazami 

„pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego”; 

 

4. Zastrzeżenia określające wzajemną relację przepisów formułuje się tylko wówczas, 

jeżeli relacja ta nie jest oczywista i istnieje prawdopodobieństwo, iż właściwa interpretacja 

normy byłaby utrudniona. Nie należy, co do zasady, formułować zastrzeżeń w obrębie jednej 

podstawowej jednostki redakcyjnej albo następujących po sobie podstawowych jednostek 

redakcyjnych (w szczególności jeżeli jednostki te znajdują się w obrębie tej samej jednostki 
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systematyzacyjnej). Wzajemna relacja przepisów powinna, co do zasady, wynikać z ich 

właściwego zamieszczenia w strukturze aktu normatywnego – § 23 ust. 3 Zasad techniki 

prawodawczej.
1
  

Dlatego w nowelizacji art. 24 ust. 2 pkt 1 należy zrezygnować z części przepisu 

zawierającego zastrzeżenia. Jest to tym bardziej uzasadnione, że katalog zastrzeżeń nie jest 

kompletny i nie zawiera przepisu zawartego w art. 24 ust. 2 pkt 2.     

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 9 w lit. a, w pkt 1 skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 2a, 3, 4, 6 i 9,”. 

 

 

Michał Gil 

Główny legislator 

 

                                                 

1
 Rekomendacje dla legislatorów dotyczące wybranych zagadnień legislacyjnych, zaakceptowane przez 

kierownictwo Rządowego Centrum Legislacji, Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu oraz Biura 

Legislacyjnego Kancelarii Senatu, po szkoleniu „Ujednolicanie praktyki legislacyjnej rządowych 

i parlamentarnych służb legislacyjnych” – Jachranka, wrzesień/październik 2011r. 


