
 

 

 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 94 12, faks 22 694 91 06, e-mail: Michal.Gil@senat.gov.pl 

 

 
K AN CE LA R IA  
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BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 29 stycznia 2020 r.                

Opinia o ustawie o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

 (druk nr 53) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego postanowień 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/2031 z dnia 26 października 

2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) 

nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 

98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE oraz rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych 

i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa 

żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia 

roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) 

nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 

2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 

89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję 

Rady 92/438/EWG. 

Najważniejszą zmianą w stosunku do przepisów obecnie obowiązujących, wynikającą 

z ustawy, będzie dostosowanie zakresu działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 
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i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad zdrowiem roślin do zadań właściwych organów 

i państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Zadania z zakresu zdrowia roślin będą wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Organem, który będzie wykonywał kontrole spełnienia 

wymagań rozporządzenia 2016/2031, jak również występowania agrofagów, będzie 

wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa.  

Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa będzie także wydawał decyzje 

administracyjne w przypadku stwierdzenia występowania agrofagów kwarantannowych lub 

innych agrofagów podlegających obowiązkowi zwalczania oraz świadectwa fitosanitarne 

eksportowe oraz reeksportowe. 

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poza reprezentowaniem Państwowej 

Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na zewnątrz, w tym przekazywaniem Komisji 

Europejskiej oraz państwom członkowskim Unii Europejskiej wymaganych informacji 

z zakresu ochrony roślin, będzie mi.in. wydawał zgody na prowadzenie prac badawczych 

z wykorzystaniem agrofagów kwarantannowych lub innych przedmiotów, których 

wprowadzanie na obszar Rzeczypospolitej Polskiej lub stref chronionych jest zabronione.  

Ustawa reguluje szczegółowo organizację i zasady funkcjonowania laboratoriów 

działających na potrzeby realizacji zadań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa, w tym zasady wyznaczania laboratoriów urzędowych i krajowych 

laboratoriów referencyjnych, działających w obszarze zdrowia roślin oraz środków ochrony 

roślin. 

Nowelizacja ustawy o nasiennictwie dotyczy m.in. zasad wydawania etykiet 

urzędowych oraz dofinansowania z budżetu państwa realizacji zadań na rzecz hodowli roślin 

i nasiennictwa w zakresie postępu biologicznego w produkcji roślinnej.   

Zmiany wprowadzane do ustawy o środkach ochrony roślin są wynikiem objęcia 

obszaru nadzoru nad produkcją środków ochrony roślin, stosowaniem tych środków 

i obrotem tymi środkami zakresem regulacji rozporządzenia 2017/625. W szczególności 

zostaną uregulowane zasady kontroli środków ochrony roślin sprowadzanych z państw 

trzecich i sposób współpracy w tym zakresie między Państwową Inspekcją Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa a Krajową Administracją Skarbową.  
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Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem 

przepisów dotyczących laboratoriów badawczych, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 

2020 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 4. posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 63). Projekt stanowił przedmiot prac 

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

technicznolegislacyjne.  

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek, wobec czego Sejm uchwalił 

ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez komisję. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Zgodnie z § 9 zasad techniki prawodawczej w ustawie należy posługiwać się 

określeniami, które zostały użyte w ustawie podstawowej dla danej dziedziny spraw, 

w szczególności w ustawie określanej jako „kodeks” lub „prawo”. 

W art. 7 w ust. 1 wskazano na „jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej”. Takie określenie jednostek organizacyjnych jest skróceniem ich normatywnego 

określenia, zawartego w art. 33
1
 Kodeksu cywilnego i brzmiącego następująco „jednostki 

organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną”. 

Uwagę należy odpowiednio odnieść do nowelizacji art. 2 pkt 27 ustawy o środkach 

ochrony roślin. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 7 w ust. 1 wyrazy „nieposiadające osobowości prawnej” zastępuje się wyrazami 

„niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,”; 

2) w art. 47 w pkt 3 w lit. b, w pkt 27 wyrazy „nieposiadającą osobowości prawnej” zastępuje 

się wyrazami „niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,”; 
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2. Art. 8 ust. 1 stanowi, że Główny Inspektor współpracuje z właściwymi w zakresie 

zadań Inspekcji organami Unii Europejskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej 

i państw trzecich oraz innymi organizacjami międzynarodowymi. 

Użycie zwrotu „inne organizacje międzynarodowe” sugeruje, że w poprzedzającej 

części przepisu została wymieniona jakaś organizacja międzynarodowa. Organy Unii 

Europejskiej, państwa członkowskie oraz państwa trzecie nie są organizacjami 

międzynarodowymi, wobec czego użycie w przepisie wyrazu „inne” jest nieuzasadnione. 

  Ponadto formułując przepisy należy pamiętać o konsekwencji terminologicznej, 

a w ust. 2 w analogicznym wyliczeniu podmiotów pominięto wyraz „inne”.  

Powyższe uzasadnia następującą poprawkę: 

w art. 8 w ust. 1 skreśla się wyraz „innymi”; 

 

3. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 zabezpieczenie dowodów na czas niezbędny do 

wykonania czynności kontrolnych następuje m.in. przez oddanie dowodów na przechowanie 

przez podmiot kontrolowany w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym lub 

zaplombowanym pomieszczeniu. Przepis może być rozumiany w ten sposób, że to podmiot 

kontrolowany oddaje dowody na przechowanie albo, że podmiot kontrolowany ma 

przechowywać te dowody. Treść pkt 3 zdaje się wskazywać, że intencją ustawodawcy było 

oddanie dowodów na przechowanie podmiotowi kontrolowanemu. Jeżeli jest to prawidłowe 

założenie, należy ujednolicić brzmienie pkt 1 i 2 i wprowadzić następującą poprawkę: 

w art. 25 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „przez podmiot kontrolowany” zastępuje się wyrazami 

„podmiotowi kontrolowanemu”; 

 

Jeżeli celem ustawodawcy było wyrażenie normy  nakazującej podmiotowi 

kontrolowanemu oddanie dowodów, proponuję następującą poprawkę: 

w art. 25 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „dowodów na przechowanie przez podmiot kontrolowany” 
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zastępuje się wyrazami „przez podmiot kontrolowany dowodów na przechowanie”; 

 

4. Ustawa w wielu przepisach nakazuje nieodpłatne przekazanie informacji, danych lub 

mienia pomiędzy Inspekcją i innymi państwowymi jednostkami i organami. Podkreślenie, że 

przekazanie następuje nieodpłatnie jest zbędne. To ustawa nakłada obowiązek przekazania 

i jeżeli z przepisów nie wynika odpłatność, to milczenie przepisów w tym zakresie należy 

odczytywać jako nieodpłatność. Jeżeli ustawodawca mimo tego postanowi podkreślić 

nieodpłatny charakter czynności, naraża się na ryzyko, że przepisy, w których tego nie 

uczynił będą interpretowane, jako obowiązek odpłatnego przekazania (np. art. 35 ust. 4, art. 

39 ust. 1 i 2). 

Propozycja poprawek: 

w art. 32 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 i 5, w art. 33 w ust. 2 i 3 we 

wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 61 w ust. 1 pkt 2 i 3 skreśla się wraz „nieodpłatnie”; 

 

5. W nowelizacji art. 98 ust. 3 ustawy o nasiennictwie zawarto odesłanie do art. 122 § 2, 

znajdującego się w dziale II rozdziału 8a Kodeksu postępowania administracyjnego. We 

wskazanym miejscu nie znajduje się art. 122 § 2. Kontekst przepisu wskazuje na odesłanie do 

rozdziału regulującego tzw. milczące załatwienie sprawy, co prawdopodobnie oznacza, że 

odesłanie powinno być skierowane do art. 122a § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

Propozycja poprawki: 

w art. 46 w pkt 14, w art. 98 w ust. 3 wyrazy „art. 122 § 2” zastępuje się wyrazami „art. 122a 

§ 2”; 

 

6. Na podstawie art. 98 ust. 7 ustawy o nasiennictwie, prowadzący obrót upoważniony 

do czynności, o których mowa w ust. 2, prowadzi dokumentację dotyczącą etykiet 
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zawierającą numery etykiet wydanych dla określonych partii materiału siewnego oraz etykiet 

zniszczonych podczas druku.  

W ust. 2 określono dwie kategorie czynności, w pkt 1 – wypełnianie etykiet urzędowych 

a w pkt 2 – wydawanie etykiet urzędowych. Jeżeli ust. 7 ma odnosić się do obu 

wymienionych kategorii, obowiązek prowadzenia dokumentacji zawierającej numery 

powinien dotyczyć etykiet wypełnionych i wydanych, a jeżeli ust. 7 miałby dotyczyć tylko 

dokumentowania wydawania etykiet, odesłanie powinno być skierowane do art. 97 ust. 2 pkt 

2. 

Propozycje poprawek: 

w art. 46 w pkt 14, w art. 98 w ust. 7 wyraz „wydanych” zastępuje się wyrazami 

„wypełnionych lub wydanych”; 

albo 

w art. 46 w pkt 14, w art. 98 w ust. 7 po wyrazie „ust. 2” dodaje się wyrazy „pkt 2”; 

 

7. Określenie przedmiotu regulacji w tytule VIA ustawy o nasiennictwie może 

wskazywać na omyłkowe użycie w art. 118a ust. 1 ustawy o nasiennictwie wyrazu „zadań” 

zamiast wyrazu „badań”. 

 

8. W art. 30a ustawy o środkach ochrony roślin przyznano wojewódzkiemu 

inspektorowi kompetencję do wydania decyzji o zniszczeniu środka ochrony roślin lub 

produktu, który imituje środek ochrony roślin. Podstawą do wydania takiej decyzji jest 

między innymi brak zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin. 

Art. 46 Konstytucji stanowi, że przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach 

określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Konstytucja nie 

zawiera definicji przepadku rzeczy.  

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przyjęto, że termin „przepadek rzeczy”, w 

rozumieniu Konstytucji, jest bliski pojęciu „odjęcia własności”, które sprowadza się do 
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zewnętrznego pozbawienia jednostki własności przez działania władzy publicznej. Oznacza 

to, że „każdy wypadek odjęcia własności w ramach pewnej procedury i poprzez orzeczenie 

jakiegoś organu - musi odpowiadać kryteriom sformułowanym w art. 46 Konstytucji.  

Konstytucja dopuszcza bowiem tylko dwie instytucje, które mogą prowadzić do pozbawienia 

własności, a tym samym naruszenia istoty tego prawa. Najdalej idąca ingerencja w prawo 

własności może przejawiać się albo w formie wywłaszczenia, które zgodnie z art. 21 ust. 2 

Konstytucji dopuszczalne jest jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za 

słusznym odszkodowaniem, albo w formie przepadku rzeczy, o którym mowa w art. 46 

Konstytucji. Niezależnie zatem od tego, czy ustawodawca posłużył się wprost pojęciem 

„przepadku rzeczy”, czy też określeniami synonimicznymi, a mianowicie „odjęciem 

własności”, czy też „przejęciem, przejściem własności”, w znaczeniu konstytucyjnym 

pozbawienie prawa własności, o ile nie przejawia się w formie wywłaszczenia, o którym 

mowa w art. 21 ust. 2 Konstytucji, musi spełniać łącznie wymogi określone w art. 46 

Konstytucji. Pozbawienie prawa własności, będące przepadkiem rzeczy, nastąpić może tylko 

w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
1
  

Nie budzi wątpliwości,  że przepadek rzeczy może być połączony z jej zniszczeniem 

(np. art. 195 Kodeksu karnego wykonawczego).  

Powyższe wskazuje na niedopuszczalność zarządzenia zniszczenia rzeczy w drodze 

decyzji administracyjnej.   

W tym miejscu należy zauważyć, że jeżeli w okolicznościach, o których mowa 

w omawianym przepisie, podmiot nie złoży zgłoszenia celnego, organ celny może zająć 

towar i wystąpić do sądu o orzeczenie przepadku tego towaru na rzecz Skarbu Państwa (art. 

33b ust. 2 ustawy o środkach ochrony roślin w zw. z art. 31 ust. 1–4 Prawa celnego). Tzn. 

w analogicznej sytuacji organ celny nie wydaje decyzji o zniszczeniu rzeczy, tylko występuje 

do sądu o orzeczenie przepadku i zniszczenia rzeczy. 

Ponadto należy zauważyć, że decyzja o zniszczeniu rzeczy miałaby podlegać 

natychmiastowemu wykonaniu (ust. 3). Nieuprawnione posłużenie się przez ustawodawcę 

obligatoryjnym rygorem natychmiastowej wykonalności, narusza art. 2 Konstytucji. Trybunał 

Konstytucyjny zauważył, że rygor natychmiastowej wykonalności nadaje się określonym 

decyzjom, gdy wykonanie praw lub obowiązków, o których rozstrzyga się w decyzji, jest w 

                                                 

1
 Wyrok TK z dnia 3 czerwca 2008 r., sygn. P 4/06 oraz cytowane w nim wyroki TK z 16 marca 2004 r., sygn. 

K 22/03 oraz z 16 marca 2004 r., sygn. K 22/03. 
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danym czasie konieczne, a zwłoka w ich wykonaniu zagrażałaby istotnym dobrom 

chronionym, przy czym art. 108 § 1 k.p.a. regulujący kwestie fakultatywnego nadawania 

klauzuli zawiera wyliczenie sytuacji i kryteriów przemawiających za nadaniem klauzuli. W 

szczególności represja nie może uzasadniać rygoru natychmiastowej wykonalności.
2
  

Uwagi należy odpowiednio odnieść do art. 33a ust. 5 ustawy o środkach ochrony roślin. 

Poprawienie przepisów mogłoby polegać na przeniesieniu kompetencji w zakresie 

przepadku środków na sąd. Propozycja poprawki (nie uwzględnia wszystkich konsekwencji): 

w art. 47: 

a) w pkt 8, w art. 30a: 

– w ust. 1 w części wspólnej wyliczenia wyrazy „nakazuje, w drodze decyzji, na koszt 

podmiotu, zniszczenie tego środka lub tego produktu” zastępuje się wyrazami „zajmuje 

ten środek lub ten produkt i występuje o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu 

Państwa; przepisy art. 31 ust. 2–4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1169 i 2070) stosuje się odpowiednio”, 

– w ust. 2 wyrazy „wydania nakazu, o którym mowa w ust. 1,” zastępuje się wyrazami 

„zajęcia środka lub produktu i wystąpienia o orzeczenie jego przepadku na rzecz 

Skarbu Państwa”, 

b) w pkt 10, w art. 33a: 

– w ust. 5 w części wspólnej wyliczenia wyrazy „nakazuje, w drodze decyzji, na koszt 

importera, zniszczenie tego środka ochrony roślin lub produktu albo nakazuje 

wprowadzenie środków, o których mowa w art. 66 ust. 3 lit. b lub c rozporządzenia 

2017/625, jeżeli stwierdzi, że nie spowoduje to zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt 

oraz dla środowiska oraz nie jest to środek ochrony roślin, który nie został dopuszczony 

do stosowania w żadnym państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz państwie 

trzecim, produkt, który imituje środek ochrony roślin, lub podrobiony środek ochrony 

roślin. Postępowanie w tej sprawie wszczyna się z urzędu.” zastępuje się wyrazami 

„zajmuje towar i występuje o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa; 

przepisy art. 31 ust. 2–4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne stosuje się 

odpowiednio.”, 

– dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

                                                 

2
 Wyrok z 14 października 2009 r., sygn. akt Kp 4/09. 
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„5a. Wojewódzki inspektor odstępuje od  zajęcia środka lub produktu i wystąpienia 

o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa i nakazuje wprowadzenie 

środków, o których mowa w art. 66 ust. 3 lit. b lub c rozporządzenia 2017/625, jeżeli 

stwierdzi, że nie spowoduje to zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla 

środowiska oraz nie jest to środek ochrony roślin, który nie został dopuszczony do 

stosowania w żadnym państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz państwie trzecim, 

produkt, który imituje środek ochrony roślin, lub podrobiony środek ochrony roślin. 

Postępowanie w tej sprawie wszczyna się z urzędu.”; 

 

9. Decyzje określone w art.  33a ust. 5 ustawy o środkach ochrony roślin, odnoszą się do 

środków ochrony roślin oraz produktów imitujących te środki. Okoliczność ta znajduje 

odzwierciedlenie w brzmieniu art. 33a ust. 5 oraz 13. Natomiast w brzmieniu ust. 8 i 10 

pominięto produkty imitujące środki ochrony roślin. 

Propozycja poprawki: 

w art. 47 w pkt 10, w art. 33a w ust. 8 i 10 po wyrazie „roślin” dodaje się wyrazy „lub 

produktami”; 

 

10. Przepis art. 33a ustawy o środkach ochrony roślin wprowadza mechanizmy, które 

mają przyspieszyć wydawanie i wykonanie  decyzji dotyczących środka ochrony roślin lub 

produktu imitującego taki środek, w tym m.in. możliwość uznania decyzji za doręczoną 

w przypadku doręczenia jej osobie faktycznie władającej środkami niebędącej stroną 

postepowania (ust.10). Niewykonanie przez stronę obowiązków wynikających z decyzji jest 

zagrożone karą administracyjną w wysokości stanowiącej 200% kwoty wartości środków 

ochrony roślin lub zaprawionego materiału siewnego. Ponieważ odpowiedzialność 

karnoadministracyjna jest oderwana od zasady winy, karę poniosą również osoby, które nie 

dowiedzą się o wydaniu decyzji z powodu okoliczności na które nie mają wpływu. 

Ponieważ taka konstrukcja może naruszać wyrażoną w art. 2 Konstytucji zasadę 

demokratycznego państwa prawnego, należy albo zrezygnować z fikcji prawnej doręczenia 

określonej w art. 33a ust. 10 ustawy o środkach ochrony roślin, albo zmienić zasady 

odpowiedzialności za niewykonanie decyzji. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 47 w pkt 10, w art. 33a skreśla się ust. 10; 

 

11. Ustawa w art. 75a ust. 3 ustawy o środkach ochrony roślin nakłada na decyzje 

o nałożeniu kar administracyjnych rygor natychmiastowej wykonalności.  

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 14 października 2009 r. sygn. Kp 4/09 

stwierdził, że przepis nadający decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej rygor 

natychmiastowej wykonalności, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. 

Ewentualna poprawka powinna poza skreśleniem art. 75a ust. 3 zmodyfikować termin 

płatności określony w ust. 4. 

Propozycja poprawki: 

w art. 47 w pkt 15, w art. 75a: 

a) skreśla się ust. 3, 

b) w ust. 4 wyrazy „doręczenia decyzji o nałożeniu tej opłaty” od dnia, w którym decyzja 

o nałożeniu tej opłaty stała się prawomocna.”; 

 

12. Przepis art. 75a ust. 7 ustawy o środkach ochrony roślin stanowi, że jeżeli 

naruszającym przepisy dotyczące przywozu środków ochrony roślin jest osoba z państwa 

trzeciego, pobiera się od tej osoby kaucję w wysokości odpowiadającej przewidywanej karze 

pieniężnej. 

 Przepis nie precyzuje, w którym etapie postępowania kaucję należy pobrać. Mogłoby 

się wydawać, że zwrot „naruszający przepisy” można odnieść tylko do osoby, wobec której 

wydano przynajmniej w pierwszej instancji decyzję nakładającą karę administracyjną. Jednak 

koncepcja ustawy zakładająca natychmiastową wykonalność decyzji czyni w takim 

przypadku kaucję bezprzedmiotową. Nie ma przecież powodu by płacić kaucję, jeżeli istnieje 

skonkretyzowany obowiązek zapłaty kary. Dlatego przepisy o kaucji w obecnym brzmieniu 

są niepotrzebne. Pozostawienie tych przepisów będzie najprawdopodobniej powodowało 

tendencję do objęcia hipotezą art. 75a ust. 7 podmiotów na wcześniejszym etapie 

postępowania. Aby uniknąć nadużyć – w skrajnym przypadku każda osoba z państwa 
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trzeciego mogłaby być obowiązana do wpłaty kaucji – należałoby doprecyzować etap 

postępowania, w którym strona jest obowiązana do uiszczenia kaucji. 

W przypadku wprowadzenia poprawki określonej w uwadze 11 (zniesienie rygoru 

natychmiastowej wykonalności), niniejsza uwaga nie wymaga wprowadzenia poprawki. W 

przypadku niewprowadzenia poprawki określonej w uwadze 11, należy skreślić ust. 7–11 lub 

doprecyzować ust. 7. 

 

13. Zgodnie z art. 75a ust. 1 ustawy o środkach ochrony roślin kaucja podlega zwrotowi 

w terminie 7 dni od dnia uiszczenia kary pieniężnej odpowiednio na rachunek bankowy 

wskazany przez osobę, o której mowa w ust. 7, albo na rachunek bankowy właściwy dla 

instrumentu płatniczego. 

Przepis pomija możliwość zwrotu kaucji w przypadku, jeżeli postępowanie nie 

doprowadzi do prawomocnego nałożenia kary. 

Propozycja poprawki: 

w art. 47 w pkt 15, w art. 75a ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Kaucja podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia: 

1) uiszczenia opłaty sankcyjnej odpowiednio na rachunek bankowy wskazany przez 

osobę, o której mowa w ust. 7, albo na rachunek bankowy właściwy dla 

instrumentu płatniczego; 

2) w którym prawomocnie zakończyło się postępowanie, w sposób inny niż wydanie 

decyzji o nałożeniu opłaty sankcyjnej.”; 

 

14. Ustawa o środkach ochrony roślin do określenia pojęcia kar administracyjnych 

posługuje się wyrażeniem „opłaty sankcyjne”. W art. 75 ust. 7 i 11 użyto wyrażenia „kara 

pieniężna”. 

W celu ujednolicenia terminologii należy wprowadzić następującą poprawkę: 

w art. 75a w pkt 15, w art. 75a: 

a)  w ust. 7 wyrazy „karze pieniężnej” zastępuje się wyrazami „wysokości opłaty 
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sankcyjnej”, 

b) w ust. 11 wyrazy „kary pieniężnej” zastępuje się wyrazami „opłaty sankcyjnej”; 

 

15. W art. 75b ustawy o środkach ochrony roślin znajduje się odesłanie do art. 10, 

art. 107 § 1 pkt 6 w części dotyczącej uzasadnienia prawnego i art. 138 § 2. Odesłanie bez 

wskazania ustawy należy odczytywać, jako skierowane do przepisów ustawy w której 

odesłanie się znajduje – w tym przypadku do ustawy o środkach ochrony roślin. W ustawie 

o środkach ochrony roślin nie ma art. 107 § 1 pkt 6 oraz art. 138 § 2. Kontekst, w którym 

znajduje się odesłanie wskazuje na intencję przywołania przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego.  

Ponadto w art. 75b znajduje się podkreślenie, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie 

do opłat sankcyjnych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Tym 

samym ustawodawca powtarza normy zawarte w art. 1 pkt 5 (Kodeks postępowania 

administracyjnego normuje nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych 

lub udzielanie ulg w ich wykonaniu) i art. 189a § 1 (W sprawach nakładania lub wymierzania 

administracyjnej kary pieniężnej lub udzielania ulg w jej wykonaniu stosuje się przepisy 

niniejszego działu.) Kodeksu postępowania administracyjnego.  

Ponieważ § 4 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej zakazuje powtarzania przepisów 

zamieszczonych w innych ustawach, należy przeredagować art. 75b. 

Propozycja poprawki: 

w art. 75a w pkt 15, art. 75b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 75b. W sprawach o nałożenie opłaty sankcyjnej, o której mowa w art. 75a 

ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 10, art. 107 § 1 pkt 6 w części dotyczącej 

uzasadnienia prawnego i art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego.”; 

 

16. Termin wejścia w życie opiniowanej ustawy został określony na dzień następujący 

po dniu ogłoszenia. Tymczasem zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału 

Konstytucyjnego ustawa powinna wchodzić w życie z zachowaniem odpowiedniej vacatio 

legis. Nakaz ten wynika z ogólnej zasady ochrony zaufania obywatela do państwa 
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i stanowionego przez nie prawa oraz zasady przyzwoitej legislacji (art. 2 Konstytucji). 

Trybunał wskazuje, że termin wejścia w życie nowych przepisów powinien stwarzać realną 

gwarancję wszystkim ich adresatom do przygotowania się do realizacji postanowień 

nowowprowadzanych aktów.  

Minimalny standard terminu wejścia w życie ustawy określa art. 4 ust. 1 ustawy 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych przewidujący, jako 

zasadniczy, czternastodniowy okres vacatio legis. Wyjątki od tej zasady określa art. 4 ust. 2 

powołanej ustawy, 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.  

Uzasadnienie projektu ustawy motywuje wejście jej w życie z dniem następującym po 

dniu ogłoszenia koniecznością zapewnienia spójności prawa krajowego z prawem unijnym 

oraz niepogorszeniem sytuacji prawnej podmiotów, na które ustawa oddziałuje.
3
 

W tym miejscu należy zauważyć, że przynajmniej w zakresie odpowiedzialności karnej 

i karnoadministracyjnej ustawa powinna dać adresatom czas na zapoznanie się z przepisami 

i dostosowanie się do nowych regulacji. 

Propozycja poprawki: 

w art. 70 po wyrazie „wyjątkiem” dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako pkt 

2 oraz dodaje się pkt 1 w brzmieniu: 

„1) rozdziału 5 oraz art. 47 pkt 14–16, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia,”. 

 

 

Michał Gil 

Główny legislator 

                                                 

3
 Uzasadnienie projektu ustawy, s. 31. 


