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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 1 marca 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 638) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Głównym celem ustawy jest zmiana ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ustawy o Agencji) w zakresie: 

1) rezygnacji ze wskazywania w przepisach ustawy, że nadzór nad Agencją 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencją) w zakresie gospodarki finansowej 

sprawuje również minister właściwy do spraw finansów publicznych, a także 

z uprawnienia tego ministra do wnioskowania o powołanie Prezesa Agencji, 

otrzymywania rocznego sprawozdania z działalności Agencji oraz wyrażania zgody na 

ustalone przez Prezesa Agencji zasady wynagradzania pracowników Agencji, 

z pozostawieniem w tym zakresie wyłącznie kompetencji ministra właściwego do spraw 

rozwoju wsi; 

2) wyłączenia obowiązku przeprowadzania naboru kandydatów do zatrudnienia w Agencji 

osób na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika Agencji 

oraz w przypadku, gdy zatrudnienie to następuje na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy 

z osobą, która ukończyła w Agencji staż w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

3) zmiany charakteru stosunku pracy doradcy Prezesa Agencji na stosunek pracy 

nawiązany na podstawie powołania; 

4) uzupełnienia ustawy o Agencji o przepisy określające zasady kształtujące pozycję 

organu i strony w regulowanych tą ustawą postępowaniach administracyjnych w miejsce 
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wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego; 

5) uzupełnienia ustawy o Agencji o przepisy przewidujące możliwość utworzenia przez 

Agencję, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, mającej realizować tzw. zadania polegające na zapewnieniu 

rozwoju systemów i rozwiązań teleinformatycznych służących realizacji zadań Agencji; 

6) wprowadzenia rozwiązań przewidujących możliwość umorzenia, rozłożenia na raty 

lub odroczenia terminu spłat wierzytelności Agencji przypadających jej w związku 

z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych z krajowych środków publicznych 

oraz w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa 

i Obszarów Wiejskich oraz określających zasady wypłaty należności z tytułu tych 

wierzytelności. 

Ponadto, w wyniku poprawek zgłoszonych i przyjętych na etapie prac legislacyjnych 

w Sejmie, ustawa dokonuje również zmiany: 

1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób  

fizycznych – przewidując, że wolne od podatku dochodowego są również kwoty 

umorzonych wierzytelności, o których mowa w art. 39a ustawy o Agencji; 

2) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu  

terytorialnego – stanowiąc, że obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach  

2021–2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków nie 

mniejszych niż równowartość kwoty otrzymanej na podstawie art. 70f ust. 1 zmienianej 

ustawy, jest także spełniony w przypadku, gdy gmina w tym okresie poniosła wydatki 

na inwestycje w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków lub na dofinansowanie 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; 

3) ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego – w zakresie należności, ustalonych w drodze decyzji w sprawie 

o przyznanie płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego 

oraz należności z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i przejściowego 

wsparcia krajowego. 

Ponadto ustawa: 

1) zawiera przepisy przejściowe dotyczące proponowanej regulacji (art. 5–11); 
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2) przewiduje, że Prezes Rady Ministrów może dokonać, w drodze rozporządzenia, 

przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami, działami 

i rozdziałami budżetu państwa, w celu wykonania przepisów określających możliwość 

utworzenia spółki tworzonej przez Agencję na podstawie proponowanych przepisów 

(art. 12). 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 6, 

który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. (art. 13). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako przedłożenie rządowe w dniu 5 stycznia 2022 r. 

(druk sejmowy nr 1913).  

W dniu 12 stycznia 2022 r. projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania na 

posiedzeniu Sejmu. W dniu 8 lutego 2022 r. projekt ustawy został skierowany do Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu 

w dniu 22 lutego 2022 r., przyjęła projekt i wniosła o jego uchwalenie przez Sejm 

w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 2021). 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 49. posiedzeniu Sejmu w dniu 23 lutego 

2022 r. 

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 23 lutego 2022 r. Za przyjęciem 

ustawy głosowało 235 posłów, przy 223 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw. 

 

III. Uwagi ogólne 

1. Proponowane przepisy art. 21a i art. 21g ustawy o Agencji budzą wątpliwości 

w kontekście zgodności z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylającym dyrektywę 95/46/WE (rozporządzeniem RODO), a także przepisami 

art. 51 ust. 2 i 5 Konstytucji. 

A. Art. 21a ust. 1 (stanowiący, że Agencja może utworzyć spółkę w celu realizacji zadań 

polegających na zapewnieniu rozwoju systemów i rozwiązań teleinformatycznych, 
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służących realizacji zadań Agencji, w szczególności przez ich budowę, rozbudowę, 

unowocześnienie lub utrzymanie) nie określa w sposób wyczerpujący konkretnych 

zadań spółki (usług z zakresu IT, świadczonych przez spółkę na rzecz innych 

podmiotów) polegających na zapewnieniu rozwoju takich systemów i rozwiązań 

teleinformatycznych oraz danych zawartych w takich systemach. Tym samym art. 21a 

ust. 1 budzi zastrzeżenia w kontekście: 

1) art. 5 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO – wymagającego, aby pozyskiwane dane 

osobowe były adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do 

celów, w których  są przetwarzane; 

5) art. 51 ust. 2 Konstytucji – zakazującego władzom publicznym pozyskiwania, 

gromadzenia i udostępniania innych informacji o obywatelach niż niezbędne 

w demokratycznym państwie prawnym. 

 Analogiczne zastrzeżenia, co do zgodności z art. 5 rozporządzenia RODO oraz art. 51 

ust. 2 Konstytucji, dotyczą odpowiednio art. 21a ust. 2 przewidującego, że spółka 

może, na podstawie umów, realizować usługi (zadania spółki) także na rzecz innych niż 

Agencja podmiotów. 

B. Ponieważ ustawa, jak wskazano wyżej, nie określa w sposób konkretny i wyczerpujący 

zadań spółki tworzonej przez Agencję, ani też danych zawartych w systemach 

teleinformatycznych, art. 21g ust. 1 (stanowiący, że w celu realizacji zadań spółki może 

ona nieodpłatnie uzyskiwać dane z systemów teleinformatycznych Agencji oraz innych 

podmiotów, na rzecz których realizuje swoje zadania), daje możliwość pozyskiwania 

(udostępniania) przez spółkę z tych systemów w zasadzie dowolnych danych 

osobowych, a więc w sposób nadmierny i nieuzasadniony. Rozwiązanie takie może 

naruszać art. 5 ust. 1 rozporządzenia RODO oraz art. 51 ust. 2 Konstytucji.  

 Analogiczna uwaga dotyczy art. 21g ust. 3 przewidującego, że w celu realizacji zadań 

spółki może ona nieodpłatnie uzyskiwać dane ze zbiorów danych, w tym zbiorów 

danych osobowych, prowadzonych przez organy władzy publicznej, państwowe 

jednostki organizacyjne oraz Agencję.  

C. Art. 21g ust. 2 przewidując, że utworzona przez Agencję spółka może zawierać 

z administratorem zbiorów danych umowy o udostępnianiu informacji 

zgromadzonych w zbiorach w drodze teletransmisji bez konieczności składania 

każdorazowo pisemnych wniosków o udostępnianie danych, budzi zastrzeżenia, co do 

zgodności z rozporządzeniem RODO, którego przepisy nie przewidują udostępniania 
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(pozyskiwania) danych osobowych na podstawie umowy, a także z art. 51 ust. 5 

Konstytucji, wymagającym, aby zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania 

informacji określała ustawa. 

 Kończąc analizę ww. przepisów procedowanej ustawy, wskazać należy, że: 

1) analogiczne, do przedstawionych wyżej, wątpliwości wyraził również Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych do projektu procedowanej ustawy w piśmie 

z dnia 21 stycznia 2022 r. skierowanym do Pana Dariusza Salamończyka Zastępcy 

Szefa Kancelarii Sejmu (znak: DLO.401.7.2022.WL.EKR); 

2) skala i zakres wskazanych wątpliwości nie pozwala na zaproponowanie do nich na 

obecnym etapie stosownych poprawek. 

2. Proponowane przepisy art. 21a–21g ustawy o Agencji budzą wątpliwości w zakresie ich 

czytelności, interpretacji i stosowania, w tym w kontekście relacji do ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Prawo zamówień publicznych) 

oraz wdrażanej nią dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 

26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE 

(dyrektywy 2014/24/UE). 

A. Przepisy art. 21a i art. 21b przewidują możliwość świadczenia przez spółkę usług 

(wykonywania zadań spółki) na rzecz innych podmiotów niż Agencja, realizujących 

zadania publiczne w zakresie działów administracji rządowej – rolnictwo, rozwój wsi, 

rynki rolne lub rybołówstwo. Zlecanie tych usług (zadań spółki) miałoby następować na 

podstawie umów (art. 21a ust. 2, art. 21b ust. 1). Powstaje więc pytanie o relację takiego 

rozwiązania do przepisów Prawa zamówień publicznych i dyrektywy 2014/24/UE. 

Podmioty te powinny bowiem, co do zasady, przy zlecaniu takich zadań (usług 

z zakresu IT) innym podmiotom, stosować przepisy Prawa zamówień publicznych. 

Prawo zamówień publicznych nie przewiduje wyłączenia spod swego reżimu usług 

zlecanych do wykonania tworzonym w tym celu spółkom handlowym.  

B. Zgodnie z art. 21b ust. 1 minister właściwy do spraw rozwoju wsi będzie decydować 

władczo, na rzecz których podmiotów, które mu podlegają lub są przez niego 

nadzorowane spółka ma świadczyć usługi IT. Rozwiązanie takie jest w szczególności 

niezrozumiałe w przypadku Agencji. Powstaje bowiem pytanie, dlaczego minister ma 

decydować o powierzaniu spółce świadczenia usługi IT na rzecz Agencji, która za zgodą 

tego ministra, tworzy spółkę właśnie w tym celu (w celu świadczenia na jej rzecz usług 

z zakresu IT). 
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C. Art. 21f ust. 1 przewiduje, że system lub rozwiązanie teleinformatyczne zbudowane, 

rozbudowane lub unowocześnione w ramach zadań spółki, może być przez nią 

przekazane nieodpłatnie na rzecz Agencji lub innego podmiotu na rzecz, którego 

realizowała swoje zadania (świadczyła usługę). Sposób i tryb takiego przekazania ma 

określać umowa zawarta między spółką, a podmiotem, na rzecz którego następuje 

przekazanie systemu lub rozwiązania teleinformatycznego (art. 21f ust. 2). Ustawa nie 

określa natomiast przesłanek, którymi spółka kieruje się przy podejmowaniu decyzji 

o nieodpłatnym przekazaniu systemu i rozwiązań teleinformatycznych, zapewniających 

zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji równe traktowanie podmiotów, na rzecz których 

spółka świadczy usługi IT (wykonuje zadania spółki). 

D. Przepis art. 21f przewiduje, że nieodpłatne przekazanie przez spółkę systemu 

lub rozwiązania teleinformatycznego następuje na wniosek (ust. 1), zgodnie ze 

sposobem i trybem określonym w umowie zawartej na piśmie między spółką 

a Agencją lub innym podmiotem. Wątpliwości budzi więc relacja umów, określających 

sposób i tryb przekazania sytemu lub rozwiązania technicznego, o których mowa 

w art. 21f ust. 2, do umów na podstawie, których zostaje spółce zlecone świadczenie 

usług (art. 21a ust. 2 i art. 21b ust. 1). 

 Kończąc analizę ww. przepisów procedowanej ustawy należy zaznaczyć, że skala 

i zakres wskazanych wątpliwości nie pozwala na zaproponowanie do nich na obecnym 

etapie stosownych poprawek. 

3. Przepisy art. 3 i art. 4 ustawy, dokonujące odpowiednio zmiany w ustawie z dnia 

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy z dnia 

5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zostały 

dodane do procedowanej ustawy na etapie pierwszego czytania w Sejmie. Należy więc 

zaznaczyć, że zmiany te, abstrahując od ich zasadności, wykraczają poza pierwotny 

zakres przedmiotowy ustawy wniesionej do Sejmu. Na marginesie, wskazał na to 

również w czasie drugiego czytania projektu procedowanej ustawy poseł 

przedstawiający do niej stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, 

będący także wnioskodawcą tych zmian. Rozszerzenie opiniowanej ustawy 

o przedmiotowe przepisy budzi więc zasadnicze wątpliwości w kontekście zasady 

trzech czytań i może zostać zakwalifikowane jako naruszenie art. 119 ust. 1 

Konstytucji. Wątpliwości te uzasadnia dotychczasowy dorobek orzecznictwa 

Trybunału Konstytucyjnego (TK) i poglądy doktryny. Jeżeli chodzi o TK stoi on na 
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stanowisku, że „(…) Poprawka jest wtórną propozycją legislacyjną odnoszącą się do 

tekstu, do którego zostaje zaproponowana, co oznacza, że musi ona też pozostawać 

w przedmiotowych ramach tego tekstu (…).” (wyrok TK z dnia 23 lutego 1999 r., 

sygn. akt K 25/98), a także, że poprawki muszą „(…) jednak – co do zasady – mieścić 

się w zakresie projektu wniesionego przez uprawniony podmiot i poddanego 

pierwszemu czytaniu. Wszelkie bowiem treści normatywne wykraczające poza tak 

określone ramy poprawki powinny przebyć wszystkie etapy procesu legislacyjnego (…). 

Wyjście poza zakreślony przez samego projektodawcę zakres przedmiotowy projektu 

może mieć miejsce tylko wówczas, gdy treść poprawki pozostaje w ścisłym związku 

z przedmiotem projektowanej ustawy, a zwłaszcza wtedy, gdy jej wprowadzenie jest 

niezbędne do pełnego zrealizowania koncepcji projektodawcy. Odmienne stanowisko 

oznaczałoby obejście konstytucyjnych wymagań, dotyczących inicjatywy 

ustawodawczej i trzech czytań projektu.” (wyrok TK z dnia 24 marca 2004 r., sygn. 

akt K 37/03). Wprowadzenie, nawet na wczesnym etapie postępowania 

ustawodawczego (między pierwszym a drugim czytaniem), nowych treści zaburzających 

„zakresową tożsamość” projektu może zostać zakwalifikowane jako naruszenie art. 119 

ust. 1 Konstytucji
1
. 

 

IV. Uwagi szczegółowe 

1. Art. 1 pkt 5 – proponowane przepisy art. 12 ust. 1a i 1b ustawy o Agencji są 

wewnętrznie niespójne, ponieważ w różny sposób odnoszą się do tej samej materii. Raz 

do zatrudnienia osób w Agencji, raz do nawiązania z nimi w Agencji stosunku 

pracy. W art. 12 ust. 1a stanowi, że nie wymaga przeprowadzenia w Agencji naboru 

zatrudnienie (pkt 1) oraz nawiązanie stosunku pracy (2), a ust. 1b, że po zakończeniu 

stosunku pracy z osobami, o których mowa w ust. 1, dalsze zatrudnienie tych osób 

w Agencji wymaga naboru. Wcześniejszy przepis ust. 1 w art. 12 odnosi się natomiast 

do naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji, 

z wyłączeniem stanowisk pracy, o których mowa w art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 4, zwanego 

dalej „naborem”. Przyjęta w tym przepisie konstrukcja oznacza, że objęty zakresem 

regulacji art. 12 nabór kandydatów dotyczy zatrudnienia. W związku z tym proponuje 

się, aby analizowane przepisy konsekwentnie odnosiły się do zatrudniania objętych ich 

                                                 

1
 P. Kędziora, Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego, str. 73–74. 
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zakresem regulacji osób w Agencji. Zaznaczyć przy tym należy, że zgodnie z dyrektywą 

§ 10 Zasad techniki prawodawczej do oznaczania jednakowych pojęć używa się 

jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 5: 

a) w ust. 1a: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „naboru” dodaje się wyraz 

„zatrudnienie”, 

– w pkt 1 skreśla się wyraz „zatrudnienie”, 

– w pkt 2 wyrazy „nawiązanie stosunku pracy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy 

z osobą” zastępuje się wyrazami „na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy osoby”, 

b) ust. 1b otrzymuje brzmienie: 

„1b. Dalsze zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1a, na wolnych 

stanowiskach pracy w Agencji wymaga przeprowadzenia naboru.”. 

 

2. Art. 1 pkt 7 – proponowane przepisy art. 21a ust. 2, art. 21f i art. 21g ustawy o Agencji 

odnoszą się w swej treści do „podmiotów lub jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej”. Sugeruje to błędnie, że jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nie jest podmiotem (podmiotem 

prawa). Należy więc zaznaczyć, że „jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej” (tzw. ułomna osoba prawna) – to podmiot stosunku cywilnoprawnego 

nieposiadający osobowości pranej, lecz posiadający z mocy ustawy zdolność prawną  

(zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków w prawie cywilnym, np. do 

zawierania umów). „Podmiotem”– jest natomiast osoba fizyczna, osoba prawna oraz 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli posiada zdolność 

prawną. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jest więc 

„podmiotem” (podmiotem prawa). Na marginesie, w kontekście spójności 

proponowanych przepisów, należy zaznaczyć, że w art. 21f ust. 1 ustawodawca 

wskazuje, że jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jest 

podmiotem składającym do spółki wniosek o bezpłatne przekazanie systemu 

lub rozwiązań teleinformatycznych (cyt.: „spółka może przekazać nieodpłatnie na rzecz 

Agencji lub innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej, na rzecz których realizowała zadania spółki, na wniosek tych podmiotów.”). 
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W związku z powyższym w proponowanych przepisach proponuje się dokonać zmiany 

zgodnie z poniższą propozycją, zakładając w przypadku art. 21f ust. 1, że wskazany 

w nim wniosek o nieodpłatne przekazanie systemu lub rozwiązania teleinformatycznego 

składa również Agencja. W przeciwnym razie zaproponowana poprawka art. 21f ust. 1 

będzie wymagała stosowanej modyfikacji po przedstawieniu wyjaśnień przez 

przedstawiciela Rządu. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 7: 

a) w art. 21a w ust. 2: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „ lub jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej”, 

– w części wspólnej skreśla się wyrazy „lub jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej” oraz skreśla się wyrazy „lub jednostkami”, 

b) w art. 21f : 

– w ust. 1 wyrazy „lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 

na rzecz których” zastępuje się wyrazami „ , na rzecz którego”, 

– w ust. 2 wyrazy „lub podmiotem lub jednostką, o których mowa w ust. 1” zastępuje 

się wyrazami „lub innym podmiotem, o którym mowa w ust. 1”, 

c) w art. 21g w ust. 1 skreśla się wyrazy „lub jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej”. 

 

3. Art. 1 pkt 7 – proponowany art. 21d ust. 1 ustawy o Agencji (stanowiący, że 

zgromadzenie wspólników może udzielać zarządowi Agencji wiążących poleceń 

w zakresie realizacji zadań spółki, określonych w ustawie lub akcie założycielskim) 

jest niezgodny z art. 21a ust. 1, 2 i 4. „Zadaniami spółki” w rozpatrywanym przypadku 

mogą być bowiem wyłącznie zadania określone w art. 21a ust. 1 i 2. Wynika to 

jednoznacznie z poprzedzającego go przepisu art. 21a ust. 4, który stanowi, że cyt.:  

„Do realizacji zadań spółki określonych w ust. 1 i 2, zwanych dalej „zadaniami 

spółki”(…)”. Reasumując, przyjęty w art. 21a ust. 4 skrót dotyczący „zadań spółki” 

wyłącza możliwość przyjęcia, że są nimi również zadania określone w innych niż 

art. 21a ust. 1 i 2 przepisach ustawy o Agencji lub w akcie założycielskim spółki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 7, w art. 21d w ust. 1 skreśla się wyrazy „określonych w ustawie lub akcie 
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założycielskim”. 

 

4. Art. 1 pkt 14 – proponowany art. 28 ust. 3a zdanie pierwsze ustawy o Agencji proponuje 

się doprecyzować przez wskazanie, co stanowi przedmiot wskazanego w nim umorzenia 

– analogicznie do rozwiązania przyjętego w pozostałych ustępach tego artykułu (ust. 1, 

3 i 3c). Zdanie drugie tego artykułu proponuje się natomiast doprecyzować przez 

określenie, że wskazana w nim wypłata dotyczy „należności z tytułu wierzytelności 

Agencji” – analogicznie do rozwiązania przyjętego w proponowanych przepisach 

art. 24a i art. 26a ust. 1. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 14, w ust. 3a: 

a) w zdaniu pierwszym po wyrazie „umorzenie” dodaje się wyrazy „wierzytelności 

Agencji”, 

b) w zdaniu drugim po wyrazie „wpłaty” dodaje się wyrazy „należności z tytułu 

wierzytelności Agencji”. 

 

5. Art. 1 pkt 16 – proponowany art. 39a ust. 7 ustawy o Agencji stanowi, że wskazane 

w nim oświadczenie Prezesa Agencji jest składane na piśmie, czyli, zgodnie ze 

słownikiem języka polskiego, za pomocą pisma (nie ustnie). Powstaje więc pytanie, 

dlaczego przepis ten wskazuje, że oświadczenie to jest składane na piśmie, 

w przypadku gdy zastrzeżenie takie nie zostało uwzględnione w pozostałych przepisach 

zmienianej ustawy dotyczących oświadczeń składanych przez Prezesa Agencji (art. 28 

ust. 3 i 3a). Mając więc na uwadze zapewnienie jednolitości w obrębie przepisów 

zmienianej ustawy, regulujących materię związaną ze składaniem oświadczeń przez 

Prezesa Agencji, oraz to, że nie ma możliwości złożenia omawianego oświadczenia 

w inny sposób niż na piśmie (proponowany przepis art. 39a ust. 8 określając zawartość 

tego oświadczenia przewiduje bowiem między innymi, że zawiera ono odpis Prezesa 

Agencji), proponuje się przyjęcie poniższej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 16, w art. 39a w ust. 7 skreśla się wyrazy „złożonego na piśmie”. 
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6. Art. 4 – proponowany art. 47 ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego wymaga korekty redakcyjnej polegającej na zastąpieniu wyrazów 

„zwanym dalej” wyrazami „zwany dalej”. 

Propozycja poprawki: 

w art. 4, w art. 47 w ust. 1 wyrazy „zwanym dalej” zastępuje się wyrazami „zwany dalej”. 

 

 

Sławomir Szczepański 

Główny legislator
 


